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Sammendrag 
Hensikten med denne rapporten er å presentere retningslinjer og korrelasjoner for å 
hjelpe geoteknikere i estimering av Vs profil i norske leirer ved mangel på 
stedsspesifikke data.  Det er etablert en database med in situ Vs målinger og standard 
geotekniske materialegenskaper for norske leirer. Fra databasen er det utviklet flere 
empiriske korrelasjoner mellom in situ Vs og grunnleggende jordegenskaper, CPTU 
parametere, udrenert skjærstyrke og 1D kompresjonsparametere. Basert på resultatene 
fra regresjonsanalyser, anbefaler vi bruk av empiriske funksjoner basert på CPTU data 
for å bestemme det beste estimatet av in situ Vs for norske leirer når in situ målinger av 
Vs ikke er tilgjengelig. Forhold basert på udrenert skjærstyrke fra CAUC eller DSS-
forsøk kan også anvendes i praksis.  

Generelt anbefales det å vurdere alle tilgjengelige data inkludert tilgjengelige relasjoner, 
in situ-målte Vs profil, og stedsspesifikke geotekniske data. Bruk av korrelasjoner i 
geoteknikk bør begrenses til samme forhold som det de ble utviklet og kalibrert for. 
Anbefalingene som er presentert i denne rapporten bør anvendes sammen med 
geoteknikerens egne erfaringer og vurderinger. Stedsspesifikke Vs korrelasjoner kan 
utvikles basert på et begrenset antall stedsspesifikke Vs målinger, og bruk av lignende 
funksjoner som er presentert i denne rapporten. 

Dette arbeidet ble finansiert av Norsk Geoteknisk Forening gjennom NGF stipend 2014 
og gjennom NFR strategiske forskningsprosjekt SP8-GEODIP ved NGI.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Karakterisering av spenning-tøyningsoppførsel i geoteknikk er en integrert del av mange 
prosjekter. Dette inkluderer bestemmelse av stedspesifikk jordparametere for  
setningsanalyse, seismiskanalyse, stedsspesifikk responsanalyse og samvirke mellom 
jord og konstruksjon. Skjærmodul (G) av jordmaterialer er sterkt avhengig av 
tøyningsnivået. Skjærmodulen ved små tøyninger (Gmaks eller G0) er typisk knyttet til 
spenninger i størrelsesorden 10-3% eller mindre. Ved informasjon om Gmaks, kan 
skjærrespons for ulike tøyningsnivå estimeres ved hjelp av publiserte modul-
reduksjonskurver (dvs. G/Gmaks). 
 
Ifølge elastisitetsteori kan Gmaks beregnes ut fra skjærbølgehastighet ved bruk av 
følgende ligning:  
 
[1]      
 
hvor Gmaks er skjærmodul (i Pa), Vs er skjærbølgehastighet (i m/s), og ρ er densitet (i 
kg/m3). 
 
Gmaks og Vs er i hovedsak funksjon av jordas densitet, poretall, og effektivspenning, med 
sekundære påvirkninger som jordtype, alder, avsetningsmiljø, sementering og 
spenningshistorie, se for eksempel (Hardin and Drnevich, 1972). Flere parametere sin 
effekt på Vs er oppsummert i Tabell 1. 
 
Gmaks

 kan måles i laboratoriet ved å bruke en «resonant column forsøk» eller bender 
element, som foreslått av (Kramer, 1996). Mens poretall og spenningstilstander kan 
gjenskapes i en rekonstruert prøve, kan andre faktorer som struktur og sementering ikke 
gjenskapes. Laboratorietesting krever svært høy kvalitet og uforstyrrede prøver som ofte 
er utfordrende i bløte og sensitive leirer. I tillegg måles Gmaks for prøven diskontinuerlig 
i laboratoriet, og denne verdien er kanskje ikke representativ for hele jordprofilet.  
 
I motsetning til laboratorietesing, krever ikke in situ geofysiske forsøk uforstyrrede 
prøver. Under testing opprettholdes in situ spenninger, og responsen fra et stort volum 
av jord måles. In situ-måling av Vs har blitt den foretrukne metoden for å estimere 
skjæregenskaper ved små tøyninger. Den har blitt innarbeidet i klassifiseringssystem og 
bevegelsesligninger for grunnen over hele verden.  
 
 
 
 
 
 



 

p:\2015\00\20150030\leveransedokumenter\rapport\20150030‐04‐r\20150030‐04‐r‐no‐final.docx 

Dokumentnr.: 20150030‐04‐R 
Dato: 2015‐11‐02 
Rev.nr.:  
Side: 7  

Tabell 1: Forskjellige parameteres effekt på Gmaks og Vs (Dobry og Vucetic, 1987). 

Faktor/Parameter Påvirkning på Gmaks og Vs 
Vertikalspenning (p’0) Øker med p’0 
Poretall (e) Synker ved økt poretall 
Alder på jorda Øker med alder 
Sementering Øker ved effekt av sementering 
Overkonsolideringsgrad (OCR) Øker med OCR 
Tøyningshastighet ( ) eller frekvensen 
av syklisk belastning 

Øker med  

 

1.2 Eurokode 8 – Grunnforhold og seismisk 
dimensjoneringskriterier 

Dimensjoneringskriterier mht. seismisk påvirkning i Eurokode 8 [Norsk standard, NS-
EN 1998-1:2004+NA:2008] klassifiserer områder basert på Vs av de øverste 30 m av 
jordprofilet (Vs30). Områdene er delt inn i sju kategorier (jordprofiler fra type A til E, i 
tillegg til S1 og S2) presentert i Tabell 2.  
 
Ved klassifisering av områdene er VS30 beregnet som den tiden det tar for en skjærbølge 
å reise fra en dybde på 30 m til overflaten, ikke det aritmetiske gjennomsnittet av VS til 
dybde 30 m. Som vist i ligning (2), er den tids-gjennomsnittlige Vs,30 beregnet som 30 
m dividert med summen av den tiden det tar for en skjærbølge å reise gjennom hvert lag. 
Tiden det tar å reise gjennom hvert lag er beregnet som tykkelsen av laget (d) dividert 
på Vs. 
 

[2]    , 30/∑  

 
For eksempel vil Vs,30 for et jordprofil som består av 18 m bløt leire (Vs = 80 m/sek) 
over 12 m stiv leire (Vs = 250 m/sek) beregnes slik: 30 / (18 / 80 + 12 / 250) = 110 
m/sek. En tids-gjennomsnittlig metode gir typisk lavere Vs,30 sammenlignet med det 
vektede gjennomsnittet av hastigheten til hvert enkelt lag: (80 · 18 + 250 · 12) / 30 = 148 
m/sek. 
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Tabell 2: Hovedtyper tatt fra Eurokode 8 [Norsk standard, NS‐EN 1998‐1:2004+NA:2008] 

Grunn 
type 

Beskrivelse av stratigrafisk profil Parametere 

 
  Vs,30 (m/s) 

NSPT

(slag/30cm) 
cu (kPa) 

A  Fjell eller fjell-liknende geologisk formasjon, 
medregnet høyst 5 m svakere material på 
overflate 

> 800 − − 

B  Avleiringer av svært fast sand eller grus eller 
svært stiv leire, med en tykkelse på flere titalls 
meter, kjennetegnet ved en gradvis økning av 
mekaniske egenskaper med dybden.  

360 – 800 > 50 > 250 

C  Dype avleiringer av fast eller middels fast sand 
eller grus eller stiv leire med en tykkelse fra et 
titalls meter til flere hundre meter. 

180 – 360 15 – 50 70 − 250 

D  Avleiringer av løs til middels fast kohesjonsløs 
jord (med eller uten enkelte myke kohesjonslag) 
eller av hovedsakelig myk til fast kohesjonsjord. 

< 180 < 15 < 70 

E  En grunnprofil som består av et alluviumlag I 
overflaten ved Vs verdier av type C or D og en 
tykkelse som varierer mellom ca. 5 m og 20 m, 
over et stivere materiale med Vs > 800 m/s 

 

S1  Avleiringer som består av eller inneholder et lag 
med en tykkelse på minst 10 m av bløt leire/silt 
med høy plastisitetindeks (PI>40%) og høyst 
vanninnhold.                  

< 100
(indikativ) 

− 10 − 20 

S2  Avleiringer av jord som kan gå over i flytefase 
(liquefaction), sensitive leirer eller annen 
grunnprofil som ikke er med i typene A – E eller 
S1. 

 

 
For tilfeller hvor målt Vs-data ikke er tilgjengelig er alternative klassifiseringer gitt i 
form av standard penetrasjonstests (SPT) resultater for kohesjonsløs jord og udrenert 
skjærstyrke for kohesjonsjord. Imidlertid er SPT ikke en vanlig metode som brukes i 
Norge og/eller i andre nordiske land. Andre kriterier, som for eksempel 
plastisitetsindeks, vanninnhold, innhold av organisk materiale, potensial for 
strukturkollaps, og styrke degradering må også tas i betraktning ved bestemmelse av 
profiltype. I tillegg til områdeklassifisering kan Vs være nødvendig for seismisk 
evaluering eller dynamisk analyse når det kreves av de seismiske dimensjonerende 
kriteriene. 
 

1.3 Mål og arbeidsomfang 

Kombinasjonen av geotekniske og geofysiske metoder for karakterisering av bløte og 
sensitive leiravsetninger har avansert betydelig over det siste tiåret, takket være bedre 
teknologi, feltutstyr og programvareutvikling. Stedsspesifikke målinger av Vs er den 
foretrukne metoden for å bestemme Vs og bør brukes når det er gjennomførbart og/eller 
prosjektøkonomi tillater det. En kort oversikt over de forskjellige geofysiske metodene 
for å evaluere Vs er presentert i kapittel 2.  
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Ved mangel på stedsspesifikke målinger, kan retningslinjer for estimering av Vs-profiler 
basert på korrelasjoner med trykksonderinger (CPTU), jordindeksparametere og 
udrenert skjærstyrke brukes, med bevissthet om at disse indirekte metodene medfører 
større usikkerhet. Hovedmålet med denne rapporten er å presentere slike retningslinjer 
for estimering av Vs i norske leirer. Dette arbeidet er basert på en database med 29 norske 
leireområder hvor Vs og geotekniske jordparametere ble samlet for å danne 
korrelasjoner. Databasen er presentert i kapittel 3, mens forhold mellom Vs og 
indeksegenskaper, CPTU parametere, udrenert skjærstyrke og 1D 
kompresjonsparametere er presentert i kapittel 4-7. Forholdene som er presentert kan 
brukes til å evaluere enten Vs fra et gitt område, eller motsatt for å evaluere 
jordegenskaper fra Vs.  
 
Det anbefales, om mulig, å bruke flere indirekte metoder ved valg av dimensjonerende 
Vs30 når in insitu Vs data ikke er tilgjengelig. Geoteknikeren skal også gjøre egne 
vurderinger for å evaluere (1) kvaliteten på dataen, (2) om det er samsvar mellom 
metoder, og (3) de potensielle konsekvensene av under-estimering eller over-estimering 
av Vs30 for design av en gitt konstruksjon. 
 

2 Metoder for måling av skjærbølgehastighet (Vs) 

Skjærmodulen er direkte knyttet til materialers stivhet og er en av de mest kritiske 
konstruksjonsmessige parametere. Seismisk er skjærbølgehastighet (Vs) den beste 
indikatoren. En stor fordel med feltmåling av Vs er at jorda er testet i sin naturlige 
tilstand, og man unngår da de store følgene av prøveforstyrrelse forårsaket fra boring, 
prøvetaking, transport, lagring, skjæring og rekonsolidering. Figur 1 følger 
spenningshistorien for en jordprøve fra prøvetaking til rekonsolidering og til testing. 
Den endelige tilstanden kan noen ganger være vesentlig forskjellig fra den virkelige in 
situ tilstanden til jorda. Med geofysisk feltarbeid kan større volum av jord testes, og i 
mange tilfeller raskere og til lavere kostnader sammenlignet med andre laboratorietester.  
 
Geofysiske metoder kan deles inn i to kategorier: destruktiv og ikke-destruktive. 
Destruktive metoder krever boring inn i grunnen. Vanlige destruktive metoder 
inkluderer: "downhole logging", "crosshole logging", "suspension logging", seismisk 
dilatometer (SDMT) og seismisk trykksondering (SCPTU).  Den seismiske 
dilatometeret (SDMT) er en kombinasjon av standard dilatometer (DMT) med en 
seismisk modul for måling av skjærbølgehastigheten VS (Marchetti et al. 2008). SDMT 
metoden har blitt svært populær i enkelte land (f.eks Storbritannia, Italia) på grunn av 
godt utviklet programvare. SCPTU er en modifisert versjon av standard trykksondering 
(CPTU). SCPTU har blitt mer vanlig de siste årene fordi det er en relativ rask og 
kostnadseffektiv metode for å måle VS. Ikke-destruktive geofysiske metoder inkluderer: 
"spectral analysis of surface waves" (SASW), "multichannel analysis of surface waves" 
(MASW), refraksjonsseismikk, og refleksjonsseismikk. 
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I de neste avsnittene presenterer vi de forskjellige metodene som ble benyttet for måling 
av skjærbølgehastighet i den nåværende databasen for norske leire.  
 

 
Figur 1: Hypotetisk spenningshistorie forårsaket av prøvetaking av leire med lav OCR, (Ladd og 
De Groot, 2003). 

 

2.1 Destruktiv metoder 

2.1.1 Seismisk trykksondering (SCPTU) 

SCPTU ble først introdusert i 1984 ved University of British Columbia, se (Rice, 1984), 
(Campanella et al., 1986) og (Robertson et al., 1986). I henhold til (Lunne et al., 1997) 
kombinerer denne metoden anvendelighet og enkelhet sammen med en god hastighet og 
effektivitet til sammenligning med den tradisjonelle  standardiserte CPTU-testen. 
Komponentene i det typiske testutstyret og de grunnleggende prosedyrer for SCPTU har 
forandret seg lite siden dens etablering. Penetrometeren, inkludert en eller flere 
horisontale seismiske sensorer presses ned i grunnen vertikalt med en hastighet på 20 
mm/s. De seismiske målingene kan gjøres ved hjelp av en enkel mottaker og en pseudo-
intervall metode, eller ved hjelp av to mottakere og en sann-intervall metode (Figur 2). 
Under penetrasjon kan man ved gitte intervaller lese av spenninger på spissen, 
friksjonsspenninger og poretrykk. Ved pseudo intervall eller sann-intervall metodene 
blir seismiske signalene kun registrert ved pauser i penetrasjonen, vanligvis hver 0,5 
eller 1 m. I vanlig praksis blir en horisontal bjelke eller plate koblet til jordoverflaten 
ved hjelp av vekten av en bil eventuelt er testbilen kilden til seismisk energi. Bjelkens 
ende får et slag av en hammer for å generere horisontalt polariserte vertikale skjærbølger 
som forplantes og som kan registreres av de horisontale mottakene i 
kjeglepenetrometeret som er festet nedenfor. Hastigheten bestemmes av forskjeller i 
forplantningstider mellom registrerte bølger, og forskjeller i den antatte reiselengden for 
forskjellige mottakerdybder.  
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Dette er en kostnadseffektiv metode for å karakterisere jordprofiler, og den kan måle 
fem separate parametere i samme test. Parameterne er spissmotstand, stangfriksjon, 
poretrykk ved penetrasjon, tid det tar for poretrykket å forsvinne, og Vs.  
 
Figur 2 viser en skisse over hvordan man kan bestemme intervallskjærbølgehastigheten 
fra SCPTU. Ved å invertere forplantningstidsforskjeller i 
intervallskjærbølgehastighetene antar man rette forplantningsveier, hvor typisk stråle-
bøying vil oppstå på grunn av de vertikale kontrastene i akustiske impedans og i henhold 
til Snell’s lov. Ved kort horisontal forskyvning mellom kilden og borstangen kan denne 
effekten allikevel ignoreres i stor grad. De grunne prøvene vil bli påvirket, mens de som 
er dypere vil praktisk talt ikke ha strålebøying.  

 
Figur 2: Skisse over prinsippet som brukes for å bestemme skjærbølgehastigheten for intervallet 
mellom to geofoner og en seismisk kilde på overflaten, se (Liao og Mayne, 2007). Legg merke 
til at for dette tilfellet er det brukt en geofon og tidsaspektet er sammenlignet med signaler 
generert før og etter penetrasjonsspissen er trykket ned i jorda, over en gitt avstand.  

 
Man kan bruke tre forskjellige metoder for å bestemme gjennomsnittlig in situ 
skjærbølgeintervallshastighet mellom to tilgrensende steder med geofoner. Disse er (i) 
cross-over metoden; (ii) krysskorrelasjonsmetoden; og (iii) faseforskyvningsmetoden. 
For mer informasjon om disse metodene refereres leseren til (NGI, 2011). I tillegg gir 
tidspunktet for skjærbølgeankomsten for en gitt mottaker informasjon om den 
gjennomsnittlige skjærbølgehastigheten mellom kilden og mottakeren. Allikevel gir 
intervallhastigheter mer informasjon sammenlignet med gjennomsnittshastigheter med 
dybder.  
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I prinsippet er det fordelaktig og anbefalt og ha flere geofoner installert i SCPTU-
stengene, og å bruke samme test for å bestemme skjærbølgehastigheter for intervaller 
mellom mottakerne. Dette vil gjøre skjærbølgehastigheten mindre avhengig av kilde. I 
tilfelle kildesignaturen er dårlig (lav repeterebarhet) er sammenligning mellom 
tidshistorien fra forskjellige tester mindre pålitelig. Å ha flere geofoner kan også bedre 
potensielle problemer med unøyaktigheter ved målte dybder. I tillegg må 
prøveintervaller i tidsdomenet være tilstrekkelig høy for å tillate høyere 
oppløsningsnøyaktighet i å finne tidslags eller optimale faseforskyvninger i analysen. 
SCPTU metoden ble brukt for å samle informasjon om skjærbølgehastighet ved 7 
områder presentert i databasen.  
 
2.1.2 Cross-hole test (CHT) 

Tverrhulltest eller "cross-hole" metoden er ofte betraktet som en standard referanse ved 
sammenligning av andre in situ skjærbølgehastighetstester. Testene utføres i en serie av 
2 eller flere forede borehull. En seismisk kilde genererer bølger som forplanter seg forbi 
mottakere på samme dybde som borehull som ligger ved siden av (Figur 3).  
 
Hastigheten bestemmes fra bølgenes forplantningstid over distansen mellom 
borehullene. Lagdelingen anses å være hovedsakelig horisontal mellom borehullene og 
målt hastighet er gjeldende for et bestemt lag. Klassiske anmeldelser av tverrhulls-
testprosedyren kan bli funnet i (Hoar og Stokoe, 1978) og (Woods, 1978). En stor fordel 
med tverrhulltesting er at man har en direkte måling gjennom kun det ønskede materialet 
i et bestemt lag. På grunn av den direkte målingen og en rimelig sikkerhet i bølgens 
bevegelsesbane anses resultatene å være nøyaktige. Testen kan gjennomføres i jord- 
eller bergmaterialer, og testing kan foregå dypt, opp til 300 m eller mer. Den største 
ulempen med CHT er at man har behov for flere forede og innstøpte borehull med 
nøyaktige inklinasjonsmålinger. Resultatene er følsomme for variasjoner i avstanden 
mellom borehullene. Som en konsekvens av dette er CHT langsom, tidkrevende og svært 
kostbart. Internasjonalt har de store kostnadene forbundet med en slik test hindret Vs 
profilering fra CHT for rutinemessig små til mellomstore prosjekter. I databasen 
presentert i kapittel 3 og 4 ble CHT brukt ved 5 av områdene (dvs. Berg, Esp, Tiller, 
Danviksgata og Bothkennar).  
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Figur 3: Oppsett av tverrhulltest, fra (Hoar og Stokoe, 1978). 

 

2.2 Non-destruktive metoder 

2.2.1 SASW metoden 

På begynnelsen av 1980-tallet ble den mye brukte spektralanalysen av overflatebølge-
metoden (SASW) utviklet av (Heisey et al., 1982) og (Nazarian og Stokoe, 1984). 
SASW metoden bruker et enkelt par av mottakere som er plassert kolineære med en 
impulsiv kilde (f.eks. en slegge). Testen gjentas en rekke ganger for forskjellige 
geometriske konfigurasjoner. (Crice, 2005) erkjente nytten av SASW men antydet at 
løsningene er verken unik eller trivielle og at en ekspert er nødvendig for tolkning. (Lo 
Presti et al., 2003) og (Soccodato, 2003) sammenlignet VS fra SASW med det som ble 
funnet fra andre metoder for henholdsvis leire fra Pisa og leirholdig jord fra Fucino. 
Fornuftige sammenhenger ble funnet i begge tilfellene. SASW metoden ble brukt til å 
ta opp og bearbeide overflatebølgedata for 4 områder som er diskutert i denne rapporten.  

2.2.2 MASW metoden 

Analysemetoden av overflatebølger ved bruk av flere kanaler (MASW) ble introdusert 
på slutten av 1990-tallet av Kansas Geological Survey, se Park et al., (1999), for å løse 
problemer knyttet til SASW. Denne metoden utnytter spredningsegenskapen til 
overflatebølger for å finne VS profiler i 1D (dybde) og 2D (dybde og overflateposisjon) 
format. I utgangspunktet er det en seismisk metode som tar for seg frekvenser fra noen 
få til noen titalls Hz (for eksempel 3-30 Hz) som er registrert ved hjelp av et flerkanals 
opptakssystem (24 eller flere) og en mottakergruppe som er plassert ut over noen få til 
noen hundre meters avstand (for eksempel 2-200 m); dvs. i likhet med de som er brukt i 
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konvensjonelle seismiske refleksjonsundersøkelser. Undersøkelsesdybden er vanligvis 
grunnere enn 30 m.  
 
MASW metoden har forbedret produksjonen i felt på grunn av flere transformatorer og 
forbedret karakterisering av spredningsforholdet ved å ta prøver av det romlige 
bølgefeltet med flere mottakere. Fordelene med denne metoden inkluderer behovet for 
å samle bare en prøve, og dens evne til å identifisere og isolere støy. I tillegg har den en 
evne til å ta full hensyn til den kompliserte naturen til seismiske bølger som alltid 
inneholder støybølger som for eksempel uønsket høyere tilstand av overflatebølger, 
rombølger, spredte bølger, trafikkbølger, i tillegg til fundamentalmodetilstander av 
overflatebølger. Disse bølgene kan ofte påvirke hverandre negativt under analysen av 
deres spredningsegenskaper dersom dette ikke er gjort riktig rede for.  
 
Crice (2005) illustrerer hvordan MASW undersøkelsesdata kan tolkes pålitelig av 
dataprogrammer uten menneskelig inngrep. Forfatterne har funnet ut at dette kun 
stemmer for enkle jordprofiler. Betydelig erfaring og vurdering er nødvendig for mer 
komplekse profiler, ettersom formuleringen i MASW kan lede til de samme unike 
problemene som i SASW. I lys av forfatterne er det viktig at brukeren er velinformert 
for å bruke MASW dataanalyse. MASW metoden ble brukt for registrering og 
prosessering av overflatebølgedata for nesten alle områder som er presentert i databasen 
(dvs. 28 av 29). Resultatene i Vedlegg B viser at MASW metoden oppnår gode Vs data 
helt ned til ca. 15-20 m i leiravsetninger. 
 
En impulskilde (slegge) ble brukt til å generere overflatebølger for de norske 
leirområdene. Seismisk data ble registrert ved hjelp av en RAS-24 seismograf og 
tilsvarende Seistronix programvare. Testkonfigurasjonen besto typisk av enten tjuefire 
10 Hz geofoner eller tolv 4,5 Hz geofoner i senteravstand på 1 m over hele 
undersøkelseslengden. Selv om 4,5  Hz geofoner ble brukt på områder med de bløteste 
jordtypene, ble det funnet ut at de ga liten fordel sammenlignet med de instrumentene 
med høyere frekvens. For 10 Hz geofoner ble lave frekvensnivå ikke begrenset av den 
naturlige frekvensen, og de kunne registrere signaler så lavt som 5 Hz. Med 4,5 Hz 
geofoner var 2-3 Hz den laveste frekvensen som kunne registreres. Et lignende resultat 
er rapportert av (Park et al., 2002), som diskuterer optimale  innhentingsparametere for 
MASW undersøkelser.  
 
Med en flerkanal tilnærming er spredningsegenskaper for alle typer bølger (både body 
og overflatebølger) avbildet gjennom en bølgefelt-transformasjonsmetode som 
konverterer flerkanal registreringen direkte til et bilde hvor spesifikke 
spredningsmønster er gjenkjent i den transformerte energifordelingen. Deretter er den 
nødvendige spredningsegenskapen (som for den grunnmodus) hentet ut fra det 
identifiserte mønsteret. Alle andre reflekterte/spredte bølger er vanligvis automatisk 
fjernet under transformasjonen. Hele prosedyren for MASW består vanligvis av tre 
trinn: (1) å anskaffe registrering fra flerkanal-felt (eller "shot gathers"); (2) å hente ut 
spredningskurver (en fra hver registrering); og (3) å invertere disse spredningskurvene 
for å oppnå 1D (dybde) VS profil (ett profil fra en kurve). Forskjellige koder og 
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programvarer kan benyttes for invertering av grunnmodus inversjon for å oppnå Vs 
profiler. Verktøyene som er brukt i denne rapporten er Surfseis, WinMASW og en intern 
NGI inversjonskode.  
 

 
Figur 4: Oversiktskart over de ulike områdene som er inkludert i databasen. 
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3 Forsøksområder og jordegenskaper inkludert i 
databasen  

In situ skjærbølgehastighetsmålinger har vært utført ved noen få norske leirområder i 
løpet av de siste tiårene som en del av forskningsprosjekter og/eller som del av 
byggeprosjekter. Eksisterende data inkluderer for eksempel artikler av (Long og 
Donohue, 2007) og (Long og Donohue, 2010), (L’Heureux et al., 2013) og 
doktorgradsavhandlingen av (Langø, 1991). I denne rapporten har vi samlet tidligere 
publisert informasjon sammen med ny feltdata i database.  Dataene stammer fra totalt 
29 områder leirområder, som er oppsummert i Tabell 3. 15 av områdene er lokalisert 
sør-øst i Norge, mens 13 er lokalisert i Midt-Norge (Figur 4). Det siste området som er 
inkludert i databasen er Bothkennar leirområde i Skottland, hvor mye jobb er 
gjennomført over de siste 30 årene (inkludert testing av blokkprøver ved NGI), se for 
eksempel (Long et al., 2008). Leseren henvises til Tillegg A og B for detaljerte kart og 
grundigere beskrivelse av henholdsvis hvert område.  
 
Den utarbeidede databasen inneholder indeks og geotekniske egenskaper hentet fra 
klassifiseringstester, styrketester og oedometerforsøk. Databasen inkluderer 
indeksegenskaper som tyngdetetthet, vanninnhold, leirinnhold, omrørt skjærstyrke, 
sensitivitet og Atterbergsgrenser. I tillegg inkluderer den geotekniske egenskaper som 
udrenert skjærstyrke fra CAUC, CAUE, DSS og vingebor, netto spissmotstand, in situ 
effektiv vertikalspenning og 1D kompresjonsparametere basert på den klassiske Janbu 
teorien, se (Janbu, 1963) og (Janbu, 1969). Sammenlignende in situ Vs data ble funnet 
ved hvert område ved bruk av enten CHT, SASW, MASW, SCPTU, eller en 
kombinasjon av disse (se Tabell 3). En oppsummering av indeksegenskapene og in situ 
skjærbølgehastighet på de forskjellige områdene er gitt i Tabell 4.  
 
De norske leirene i denne databasen har marin eller glasialmarin opprinnelse. Data for 
naturlig vanninnhold (w) strekker seg fra 20 til 80% med de fleste dataene i området 
mellom 40-50% (Figur 5a). Plastisitetsindeksen (Ip) er definert som forskjellen mellom 
flytegrense og plastisitetsgrense og er presentert i Figur 5b. Plastisitetsindeksen varierer 
for de fleste områdene fra 5 til 20%. Leirinnholdet for prøvene som ble testet ligger 
mellom 10-70% med de fleste dataene i område mellom 30-50% (Figur 5c).  
 
På grunn av landheving, relativt fall i havnivå, og resulterende emersjon av marine og 
glasialmarine avleiringer over de siste 10 000 årene, har ferskt grunnvann strømmet 
gjennom leire og ført til utvasking av saltet i kornstrukturen i materialet. Ifølge 
Rosenqvist (1953), er en slik prosess den viktigste faktoren som påvirker sensitiviteten 
til leire. Sensitiviteten er definert som forholdet mellom den udrenert skjærstyrke av 
uforstyrret og omrørt materiale. I databasen varierer sensitiviteten mellom 0 og 240, med 
de fleste dataene i intervallet mellom 0-20 (Figur 5d).  
 
Histogram over prøvedybder for de ulike leireprøvene i databasen er presentert i Figur 
6a og de tilsvarende vertikale in situ effektivspenningene for disse dybdene er vist i 
Figur 6b. Den effektive vertikalspenningen i databasen varierer fra 10 til 240 kPa med 



 

p:\2015\00\20150030\leveransedokumenter\rapport\20150030‐04‐r\20150030‐04‐r‐no‐final.docx 

Dokumentnr.: 20150030‐04‐R 
Dato: 2015‐11‐02 
Rev.nr.:  
Side: 17  

flest observasjoner på rundt 100 kPa tilsvarende en dybde på rundt 6-7 m under 
jordoverflaten. De fleste leirene har utviklet noe overkonsolidering på grunn av aldring. 
Overkonsolideringsratio (OCR) i databasen varierer mellom 1 og 8 med flest OCR-data 
mellom 1.5-2.0, noe som indikerer at de fleste jordprøvene i databasen er 
normalkonsolidert til svakt overkonsolidert (Figur 7a). Korrelasjoner utarbeidet i 
kapittel 7 er derfor ikke nødvendigvis gyldige for sterkt overkonsoliderte leirer. Den 
udrenerte skjærstyrken fra CAUC treaksforsøk er i hovedsak fra 25-60 kPa, mens 
resultat fra CAUE og DSS tester er stort sett under 50 kPa (Figur 7b).  
 

Tabell 3: Oversikt over forsøksområdene. 

nr.  Sted Område Jordtype Metode Referanser 
1 Østfold Onsøy Bløt leire SCPTU / MASW Eidsmoen et al. (1985), Lunne et al. 

(2003) 
2  Seut bro Bløt 

organisk 
leire 
(kvikk) 

MASW APEX files, Multiconsult files 

3 Akershus Eidsvoll Fast til stiv 
leire (siltig) 

MASW Karlsrud et al. (1996), (2005),  Karlsrud 
and Hernandez-Martinez (2013), Lunne et 
al. (1997a), (2006) 

4  Hvalsdalen Fast til stiv 
leire  

MASW As Eidsvoll 

5  Skøyen - 
Asker 

Veldig bløt 
leire 
(kvikk) 

MASW NGI filer, f.eks NGI 990032-1 

6  RVII Bløt leire MASW Long et al. (2009), Hagberg et al. (2007) 
7 Oslo NGI 

parkeringspla
ss 

Bløt leire MASW / SASW NGI filer, Kaynia og Cleave (2006) 

8 Buskerud-
Drammen 

Danviksgata / 
Museumspar
k  

Bløt leire SCPTU / MASW / 
Raleigh / CHT 

Lunne and Lacasse (1999), Eidsmoen et 
al. (1985), Butcher og Powell (1996), 
BRE (1990) 

9  Lierstranda Bløt leire MASW / Raleigh Lunne and Lacasse (1999),  Lunne et. al 
(1997a) 

10  Hvittingfoss Bløt til fast 
kvikkleire 

SW inversion 
(MASW) / SCPTU 
/ Seismic reflection 

Sauvin et al. (2013a), Sauvin et al. 
(2013b), Sauvin et al. (2014) 

11  Smørgrav Bløt leire 
(kvikk) 

MASW Donohue et al. (2009), Donohue et al. 
(2012), Pfaffhuber et al. (2010) 

12  Vålen Bløt leire MASW Sauvin et al. (2011) 
13 Vestfold Farriseidet Organisk 

kvikkleire 
MASW NGI filer 

14  Månejordet Siltig 
kvikkleire 

MASW Statens vegvesen / UCD filer 

15 Telemark Skienselven Bløt til fast 
kvikkleire 

MASW NGI filer f.eks 20011544-1, Feb. 2003 

16 Trondheim Tiller Bløt til fast 
(kvikk)leire 

MASW / SASW / 
SCPTU / CHT 

Gylland (2013), Sandven et al. (2004) 
Sandven (1990), NGI filer, MSc. Henrik 
Takle Eide. 

17  Berg Fast leire MASW / CHT Rømoen (2006), Westerlund (1978)  
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18  Esp Bløt til fast 
(kvikk?) 
leire 

MASW / 
CHT/SCPTU 

King (2013), Montafia (2013), Knutsen 
(2014), Hundal (2014), NGI filer 

19  Klett 
(South) 

Bløt siltig 
(kvikk) 
leire 

MASW / SCPTU APEX, Multiconsult og NGI filer 

20  Dragvoll Veldig bløt 
kvikkleire 

MASW, SW 
inversion 

(Montafia, 2013), (Pasquet et al., 2014), 
Karl Fredrik Moe?, Tonje Eide Helle?,  

21  Rosten Bløt leire MASW NGI filer 
22  Saupstad Fast til 

kvikk leire  
MASW NGI filer 

23  Eberg Bløt 
organisk 
leire 

SASW / Seismic 
ref. 

Røsand (1986), Sandven (1990), Langø 
(1991) 

24   Hoseith Kvikkleire 
(siltig) 

MASW APEX og Multiconsult filer, Trondheim 
kommune 

25   Okstad Stiv, siltig 
leire 

MASW APEX og Multiconsult filer, Trondheim 
kommune 

26  Rissa Rein kirke Bløt 
kvikkleire 

MASW Sauvin et al. (2013b), (Aasland, 2010), 
(Kornbrekke, 2012) 

27  Stjørdal Glava Fast leire MASW / SASW Sandven (1990), Sandven and Sjursen 
(1998)  

28  Namsos Kattmarka Lagdelt 
bløt leire 

MASW NGI/NTNU data 

29  Scotland Bothkennar Bløt 
leire/siltig 

SCPTU / SDMT / 
MASW / CSW 
CHT 

See Géotechnique, No. 2 1992. For 
sammendrag av Vs  verdier, se Long et al. 
(2008) 
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Tabell 4: Oppsummering av jordparametere for forsøksområdene. 

 
Site 

w  
(%) 

  
(Mg/m3) 

Clay 
(%) 

Ip 
(%) 

St OCR 
Vs  

(m/s) 
1  Onsøy 60 - 65 1.635 40 - 60 33 - 40 4.5 - 6 1.5 - 1.3 80 - 140 
2  Seut Bridge 48 - 55 1.62 – 1.7  8 - 13 10 - 200  80 - 150 
3  Eidsvoll 25 - 35 1.9 – 2.0 37 - 48 13 - 19 2 - 5 2 - 6 175 - 210 
4  Hvalsdalen 31-39 1.86 – 1.95 40-49 9-18 5-203 2-6 110 - 215 
5  Skøyen - Asker 22 - 40 1.8 – 2.1  3 10 - 200  110 - 180 
6  RVII 30 - 40 1.82 – 1.89 28 - 45 8 - 18 7 - 135 1.2 – 2.6 170 - 200 
7  NGI car park 30 - 35 1.86 – 2.0  7 - 13 3 - 120  120 - 210 
8  Danviksgata 50 - 55 1.72 – 1.78 48 30 7 – 8 1.5 100 - 170 
9  Lierstranda 32 - 42 1.83 – 1.95 31 - 36 13 - 19 7 - 15 1.4 – 2.0 125 - 175 
10 Hvittingfoss 22-36 1.91-2.09 17-36 4 - 6 >100  150 - 250 
11  Smørgrav 35 - 45 1.80 - 1.93 36 - 60 9 - 22 5 - 77  105 - 230 
12  Vålen 35 - 47 1.85 – 2.01 37 - 39 15 -22 5 - 15 1.2 – 1.8 100 - 240 
13  Farriseidet 

0 – 3 
3 - 9 

 
> 400 
75 - 120 

 
1.07 
1.41-1.57 

  
 
 
70-140 

 34 - 100 

14  Månejordet 
2.5–5.5 
5.5-14.5 

 
28 – 50 
25 - 40 

 
1.83-2.09 
1.83-2.00 

 
20 
24-27 

 
14-16 
6-9 

 
<10 
50-350 

 
4.5-5.5 

 
110 - 180 

15  Skienselven 26-33 1.95 – 2.0  3 110-240  86 - 150  
16  Tiller 30 - 45 1.8 – 2.0 35 - 40 2 - 8 5 - 1000 2 – 4 75 – 230 
17  Berg 25 - 38 1.95 – 2.05 30 7 - 10 4 - 10 5 - 3 100 - 200 
18  Esp 30 - 50 1.75-1.95 30 - 40 3 - 15 10-115 2 - 4 100 - 220 
20  Klett 25 - 35 1.92-1.94 30 - 35 4 - 10 10-240 1.5 – 3? 120 - 250 
21  Dragvoll 30 - 42 1.88 – 2.0 28 - 48 4 - 12 16 - 152 1 - 2 110 – 190 
22  Eberg 50 - 70 1.6 – 1.8 42 - 62 7 - 18 5 - 10 1 – 2 65 – 175 
22  Rosten 20 - 34 2.0 – 2.23 38 – 39 4 – 10 4 - 45 5 - 9 155 – 345 
23  Saupstad 24 - 30 2.0 – 2.14 32 5 – 7 42 – 150 2.5 155 – 410 
24  Hoseith 20-30 2.05 – 2.18  5 11 – 138  185 - 195 
25  Okstad 20-40 1.78 – 2.02   3 – 5  200 - 290 
26  Rissa 28 - 40 1.85 – 2.0 42 - 47 7 - 12 10 - 60 2 - 4 100 - 280 
27  Glava 30 - 35 1.8 – 2.0 30 - 60 15 - 30 7 - 10 4 - 5 125 – 230 
28 Kattmarka 28 - 50 1.94 - 2.0 37 - 55 1.4 - 1.8 7 - 43 1.45 - 7.0 105 - 190 
29  Bothkennar 66 - 72 1.58 – 1.61 17 - 35 42 - 53 8 - 13 2 102 - 144 
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Figur 5: Histogram over a) vanninnhold, b) plastisitetsindeks, c) leirinnhold og d) sensitivitet for 
de norske leirene i databasen. 
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Figur 6: Histogram over a) prøvedybde og b) vertikal effektivspenning for de norske  leirene  i 
databasen. 

 

 
Figur 7: Histogram over  a) Overkonsolideringsgraden og b)  udrenert  skjærstyrke  fra CAUC, 
CAUE og DSS tester for de norske leirene i databasen. 
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I tillegg til indeksegenskaper og resultat fra laboratorieforsøk inneholder databasen 
resultater fra trykksonderinger (CPTU).  Den valgte CPTU-dataen er vanligvis et 
gjennomsnitt over ett 0.5m tykt jordlag, som dekker både over og under 
prøvetakningsdybden. Netto spissmotstand (qnet) for databasen har verdier fra 200 til 
1800 kPa, med flest observasjoner på 400 kPa som svarer til en dybde på 5 til 6 m (Figur 
8b).  
 
In situ skjærbølgehastighet (Vs) har verdier mellom 50 og 300 m/s med de fleste verdier 
mellom 125 og 200 m/s (Figur 8a). Med unntak av Onsøy og Farriseidet har dataene 
lignende mønster med dybden (Figur 9). Vs-verdiene er vanligvis 120 m/s ved 
terrengnivå, og øker til 180 m/s og 200 m/s på henholdsvis 10 meters dyp og 12 meters 
dyp. På Onsøy og spesielt Farriseidet har de svært bløte organiske leirene med høyt 
vanninnhold mye lavere Vs-verdier. Data fra Hvittingfoss har relativt høye Vs-verdier, 
og grunnen til dette kan være den noe grove karakteren til materialet.  
 
Data for Trondheimsområdet er vist på Figur 10. Man kan se at grovt sett kan dataen 
deles inn i to grupper. Hovedgruppen viser lignende verdier som verdiene fra Sør-Norge 
med økende Vs-verdier fra rundt 100 m/s på bakkenivå til 200 m/s på ca 12 meters dybde. 
Den andre gruppen har høyere verdier, og er områder som alle ligger i sør og sør-vest 
Trondheim (bestående av Rosten, Saupstad, Okstad og Hoseith). Her er Vs 300 m/s ved 
10 til 12 meters dybde. Den bløte leiren på Dragvoll viser i gjennomsnitt de laveste 
verdiene. Generelt er det bra samsvar mellom data fra Trøndelag og de fra sør i Norge 
med unntak av Rosten (høy OCR ved foten av skråningen), Hoseith og Okstad. 
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Figur 8: Histogram som vier a) in situ skjærbølgehastighet og b) netto spissmotstand fra CPTU 
tester for norske leirer i databasen. 
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Figur 9: In situ skjærbølgehastighetsprofil for Sør‐Norge 

 



 

p:\2015\00\20150030\leveransedokumenter\rapport\20150030‐04‐r\20150030‐04‐r‐no‐final.docx 

Dokumentnr.: 20150030‐04‐R 
Dato: 2015‐11‐02 
Rev.nr.:  
Side: 24  

 

Figur 10: In situ skjærbølgehastighetsprofil for Trondheimsområde.  
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4 Korrelasjoner med indeksegenskaper 

Korrelasjoner mellom indeksparametere og Vs eller Gmaks kan gi raske estimater som er 
nyttige for foreløpige dimensjonering, og for å bekrefte in situ og laboratorieresultater. 
(Hardin, 1978) foreslo at Gmaks for leirer avhenger av in situ (eller påført) spenning (σ’), 
poretall (e), og OCR. Det har imidlertid vist seg at effekten av OCR er i stor grad tatt 
hensyn til ved påvirkningen av poretallet og kan neglisjeres, se for eksempel (Leroueil 
og Hight, 2003). Den empiriske formelen som beskriver påvirkningen av de 
kontrollerende faktorene på Gmaks kan skrives som følger: 

[4]     

hvor S er den dimensjonsløse parameteren som karakteriserer den betraktede jorda; F(e) 
er en poretallsfunksjon; σ’vog σ’h er henholdsvis den vertikale og horisontale 
effektivspenningen; n er en parameter som indikerer påvirkning av spenning; og pa er 
atmosfæretrykket. 

Figur 11 viser forholdet mellom in situ skjærbølgehastighet og σ’v0 for alle områdene i 
databasen. Resultatene viser at Vs har en klar tendens til å øke med σ’v0. Den best 
tilpassede ligningen for dataene gir en regresjonskoeffisient på 0.68.   

 

 
Figur  11:  In  situ  skjærbølgehastighet  mot  vertikal  effektivspenning  for  alle  områdene  i 
databasen. 

For dette arbeidet ble det kun benyttet prøver av høyeste kvalitet. Til å begynne med ble 
Vs-verdier og tilhørende prøvedybder valgt og Gmaks ble beregnet ved hjelp av prøvens 
tetthet og Lign. [1]. Poretrykket ble beregnet ved hjelp av: 
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[5]      
	 	 1 

hvor Gs er tyngden av fast stoff, γw er tyngdetettheten til vann, w er vanninnhold, og γtot 
er den totale tyngdetettheten av jorda. Gmaks-verdier er normalisert med den tilsvarende 
in situ vertikalspenningen (σ’v0). Gmaks/σ’v0 varierer vanligvis mellom 250 og 1000 i 
databasen. Forholdet mellom Gmaks/σ’v0 og e er vist i Figur 12.  

 

 
Figur 12: (Venstre) Forhold mellom Gmaks/σ’v0 og poretall e. (Høyre)  Gmaks normalisert i henhold 
til (Hardin, 1978) og (Height og Leroueil, 2003) og e. 

Som forventet synker Gmaks/σ’v0 med økende e på samme måte som det som er beskrevet 
av andre, se for eksempel (Jamiolkowski et al.,1991) , for en rekke jordtyper. I Figur 
12b har dataen blitt normalisert som foreslått av (Hardin, 1978) og (Height og Leroueil, 
2003), som beskrevet i Lign. [4]. To linjer er lagt til, tilsvarende til S = 500-700, F(e) = 
1/e1.3, K0 = 0.5 (hvor K0 er koeffisienten til jordtrykk i ro), og n=0.25. Man kan se at 
tilpasningen er god og S har en verdi fra 500 til 700. Dette bekrefter ytterligere at Gmaks-
verdier for norske leirer stemmer overens med en stor mengde av andre publiserte 
eksperimentelle data.  

Effekten av poretallet på Vs er presentert i Figur 13. Det er observert at Vs minker når 
poretallet øker. Forholdet mellom poretallet og Vs har en form som ligner det som ble 
forslått av (Taboada et al., 2013) for leire fra bukta i Campeche: 

[6]      
	 	

 

hvor konstanten A varierer fra 300-757 og B er mellom 0.68-0.99. 
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Figur 13: In situ skjærbølgehastighet (Vs) som funksjon av poretall. 

I norsk praksis normaliseres Gmaks med hensyn på summen av konsolideringsspenningen 
og attraksjonen for å oppnå en dimensjonsløs parameter som avhenger kun av friksjon, 
for eksempel (Janbu, 1985). For tilfellet med skjærmodul for små tøyninger, foreslo 
(Langø, 1991) at den normaliserte skjærmodulen for små tøyninger gmaks kan skrives 
som 

 
 

[7]       

 
hvor σ’m og a er henholdsvis den midlere effektive konsolideringsspenningen og 
attraksjonen målt i treakstest. Ifølge (Langø, 1991), (Long og Donohue, 2007), (Long 
og Donohue, 2010) og (L’Heureux et al., 2013) kan en systematisk variasjon i 
normalisert skjærmodul oppnås ved å plotte gmaks som funksjon av vanninnhold. På Figur 
14 er dataen normalisert med σ’v0 og attraksjonen ble antatt å være lik 3 kPa, som er en 
typisk verdi for leirer ved forskning, fra (Janbu, 1985). Man kan se en fornuftig 
korrelasjon mellom gmaks og w. Trenden er lik mellom gmaks og Ip. Resultatene viser at 
gmaks minker med økende vanninnhold og Ip.  

a

G

m 


'
g max

max 
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Figur 14: Normalisert skjærmodul gmaks mot vanninnhold og plastisitetsindeks (Ip). 

5 Korrelasjoner med CPTU data 

CPTU er et vanlig verktøy som er brukt for å karakterisere bløt og sensitiv 
leireavsetninger.  Ulike forskere har forsket på forholdet mellom CPTU parametere og 
Vs i leirholdig jord (Tabell 5). Disse studiene har undersøkt forhold mellom in situ Vs 
og ulike parametere som CPTU spissmotstand (qc), korrigert spissmotstand (qt), netto 
spissmotstand (qnet), sidefriksjon (fs), poretrykksparametere (Bq), normalisert 
spissmotstand (Qt), effektivspenning (’v), og poretall (e).  

Tabell 5: Eksempler for forskning som er publisert med CPTU resultater og in situ Vs ‐verdier for 
finkornet jord. 

Forskning/Referanse Sted 
Antall 
områder 

Materiale 
Metode for Vs 
målinger 

(Tanaka et al., 1994) Japan − Leire − 
(Hegazy and Mayne, 
1995) 

Hele verden 61 Glasial, marin, 
delta 

CHT, Downhole, 
SCPTU, SASW 

(Mayne and Rix, 1995) Hele verden 31 Glasial, marin, 
delta 

CHT, Downhole, 
SCPTU, SASW 

(Piratheepan, 2002) California, Japan, 
Canada 

− Fin og grovkorn − 

(Mayne, 2006) Hele verden − Glasial, marin, 
delta 

CHT, Downhole, 
SCPTU, SASW 

(Long and Donohue, 
2010) 

Norge 11 Bløt leire SCPTU, MASW, 
SASW, CHT 

(Taboada et al., 2013) Mexicogolfen − Leire P-S suspension 
logging system 

 
En oversikt over Vs-ligninger i litteraturen som er utarbeidet for leirer er presentert i 
Tabell 6. Noen av ligningene er modifisert til bruk av SI enheter, qc, qt, qnet, fs og (’v) 
er i kPa og dybde (D) er i meter for sammenhengen sin skyld. Antall punkt som er brukt 
for å utvikle korrelasjonene er presentert i tabellen, i tillegg til Regresjonskoeffissient 
(r2).  
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Basert på arbeid ved NGI (for eksempel Powell og Lunne, 2005) og erfaring fra Irland 
og Storbritannia har Long (2008) foreslått at CPTU sidefriksjonsmålinger (fs) er mindre 
nøyaktig enn spissmotstand (qt), som igjen er mindre nøyaktig enn poretrykk (u2). Dette 
fører til at den mest nøyaktige korrelasjonen mellom Vs og CPTU parametere 
sannsynligvis involverer qt og u2, og at bruk av fs kan medføre usikkerhet.  

Tabell 6: Eksempler på tilgjengelig CPTU‐Vs korrelasjoner for leire 

Forskning/Referanse 
Antall 

datapunkt 
r2 Vs (m/s) eller Gmaks (kPa) 

(Tanaka et al., 1994)   50 ∙  

(Hegazy and Mayne, 
1995) 

406 0.890 14.13 ∙ . ∙ .  

(Hegazy and Mayne, 
1995) 

229 0.780 3.18 ∙ . ∙ .  

(Mayne and Rix, 1995) 339 0.830 9.44 ∙ . ∙ .  

(Mayne and Rix, 1995) 481 0.740 1.75 ∙ .  

(Piratheepan, 2002) 20 0.910 11.9 ∙ . ∙ . ∙ .  

(Mayne, 2006) 161 0.820 118.8log 18.5 

(Long and Donohue, 
2010) 

35 0.613 2.944 ∙ .  

(Long and Donohue, 
2010) 

35 0.758 65 ∙ . ∙ .  

(Long and Donohue, 
2010) 

 0.777 1.961 ∙ . ∙ 1 .  

(Taboada et al., 2013) 274 0.94 14.4 ∙ . ∙ .  

(Taboada et al., 2013) 274 0.948 16.3 ∙ . ∙
.

 

 
Flere regresjonsanalyser ble gjennomført på databasen over norske leirer for å skaffe 
potensfunksjoner for in situ Vs uttrykt ved qnet, hentet fra CPTU tester og 
jordegenskaper. Forholdet med den høyeste korrelasjonskoeffisienten ved bruk av qnet, 
og en annen parameter var: 

 

[8]     8.35 ∙ . ∙ .  

 

Regresjonskoeffisient r2 er 0.73 og totalt 114 datagrupper ble brukt i analysen. Trenden 
mellom in situ målt Vs og Vs-verdi fra ligning [8] er illustrert i Figur 15a. Figuren viser 
at de fleste verdier av Vs fra ligning [8] ligger innenfor 20% av den målte Vs-verdien.  
Vs-verdien fra ligning [8] ble forbedret når vanninnholdet ble inkludert, og dette ga 
opphav til følgende uttrykk: 

 

[9]     71.7 ∙ . ∙
.
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Regresjonskoeffissient r2 er 0.89 og totalt ble det brukt totalt 101 datagrupper i analysen. 
Trenden mellom in situ målt Vs og Vs-verdi fra ligning [9] er illustrert i Figur 15b. Når 
man bruker ligning [9] ligger de fleste verdier av Vs innenfor 10-15% av den målte Vs-
verdien. 
 
Ligning 8 og 9 ligner de ligningene som ble presentert av Taboada et al. (2013) for leirer 
fra Mexicogolfen (se Tabell 6). Likevel varierer de empiriske faktorene sterkt. In situ Vs 
for norske leirer ser ut til å være sterkt påvirket av vanninnhold og vertikal 
effektivspenning, og i mindre grad av den netto spissmotstanden.  
 
De antatt 3 beste CPTU-baserte empiriske relasjoner er testet for flere av de norske 
leirområdene i Tillegg B. Alle tre CPTU relasjoner (dvs. basert på qt – e0, qt – Bq, og qnet 
– v0' – w) som er testet gir gode Vs data når vi sammenlikner med in situ målte Vs data. 
Generelt legger vi merker til at relasjonen basert på qt og e0 ikke klare å fange den økende 
Vs trenden med dybden. Den økende Vs i dybden er bedre forutsatt av qt – Bq, og qnet – 
v0' – w relasjonene. Det også understrekes at qt –Bq relasjonen av og til overestimerer 
Vs, mens relasjonen basert på qnet – v0' – w vil av og til underestimere Vs. 
 

 
Figur  15:  Sammenligning  av  målt  Vs  og  Vs  fra  ligning  8  og  9  som  funksjon  av  a)  netto 

spissmotstand  (qnet)  og  effektivspenning  (’v)  og  b)  netto  spissmotstand  (qnet)  og 

effektivspenning (’v) normalisert med vanninnhold (w). 

 

6 Korrelasjoner med udrenert skjærstyrke 

Som omtalt i kapittel 1, avhenger Gmaks og Vs  for kohesjonsmaterialer først og fremst 
av poretall, effektivspenning og spenningshistorie. I likhet med penetrasjonsbaserte 
korrelasjoner, kan forhold mellom Vs og udrenert skjærstryke (su) for leirer etableres 
ettersom egenskapene er avhengig av felles parametere.  



 

p:\2015\00\20150030\leveransedokumenter\rapport\20150030‐04‐r\20150030‐04‐r‐no‐final.docx 

Dokumentnr.: 20150030‐04‐R 
Dato: 2015‐11‐02 
Rev.nr.:  
Side: 31  

Tidligere har flere forhold mellom Vs og su blitt foreslått i litteraturen. Fra San Francisco 
området, (Dickenson, 1994) er det foreslått en relasjon av formen: 

 

[10]     23	 .  

 

hvor Vs er i enhet m/s og su i kPa (målt ved brukt av konus). Taboada et al. (2013) brukte 
en lignende tilnærming for å etablere en korrelasjon mellom in situ skjærbølgehastighet 
og udrenert skjærstyrke bestemt fra enaks forsøk (UU) og in situ vingebor forsøk av leire 
fra Campeche bukta. Resultatet fra enkel regresjonsanalyse gjort av (Taboada et al., 
2013) er på formen:  
 
[11]     31	 .  
 
De udrenerte skjærstyrkeverdiene fra CAUC treaksforsøk på norske leireprøver er 
plottet mot in situ skjærbølgehasighet i Figur 16A. Resultatene viser en økning i su 
(CAUC) ved økende Vs. Den beste tilpasningen er gitt i Lign. 12, med en 
regresjonskoeffisient på 0.84.  
 
En lignende tendens er observert for udrenert skjærstyrke fra ekspansjonstest (CAUE) 
(Fig. 16B) med den beste tilpasningen gitt i Lign. 13. Sistnevnte har en 
regresjonskoeffisient på 0.61. For både su CAUC og su CAUE blir det mer spredning i dataen 
for økt Vs-verdier, og den største spredningen er for den svært overkonsoliderte leirer 
fra Eidsvoll og Hvalsdalen.  
 
En lignende graf for Vs mot udrenert skjærstyrke fra direkte skjærforsøk (DSS) er 
presentert i Figur 17. Den beste tilnærmingen er gitt i Lign. [14] med en 
regresjonskoeffisient på Figur 17 er sammenlignet med forholdet foreslått av Andersen 
(2004) (dvs. Gmaks/suDSS= 800 – 900) ved å bruke lik. [1] og en material densitet mellom 
1.6 and 1.9 Mg/m3. For en gitt Vs er den resulterende su DSS i databasen generelt lavere 
enn foreslått av (Andersen, 2004). Årsaken til denne forskjellen kan komme av det 
faktum at forholdet foreslått av Andersen (2004) er basert på laboratoriemålinger av Vs 
og Gmaks, mens i denne studien er det brukt in situ Vs.  
 
Basert på resultatene presentert i Figurer 16-17 foreslår vi å bruke de følgende 
forholdene for å beregne in situ Vs fra CAUC, CAUE og DSS resultater i norske leirer:  
 

[12] 	 11.12 ,
.  or , 0.032	 .  

    
[13] 8.04	 ,

.  or , 0.14	 .  
    
[14] 14.87 ,

.  or , 0.02	 .  
Som vist ovenfor, kan ligningene 12 – 14 også bli brukt til å estimere udrenert 
skjærfasthet (su) fra Vs målingene.  
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Figur 16: Resultater fra in situ skjærbølgehastighet mot udrenert skjærstyrke fra A) CAUC og B) 
CAUE treaksforsøk. 
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Figur  17:  Resultater  fra  in  situ  skjærbølgehastighet  mot  udrenert  skjærstyrke  fra  direkte 
skjærforsøk (suDSS). 
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7 Korrelasjoner med 1D kompresjonsparametere 

I denne delen er in situ skjærbølgehastighetsmålinger sammenlignet med de klassiske 
1D kompresjonsparametere utgitt av (Janbu, 1963) og (Janbu, 1969). Den klassiske 
Janbu-grafen av 1D kompresjonsstivhet mot spenning er vist i Figur 18 nedenfor.  

 

 
Figur 18: Klassisk Janbu tangentmodul mot spenningsmodell 

 
(Janbu, 1963) brukte konseptet om motstand for å tolke endimensjonal konsolidering i 
en ødometertest. Han definerte tangentmodulen, M, som forholdet mellom differensiell 
endring i spenning (’) og tøyning () for en bestemt last, dvs.: 
 

[15]           

 
For et lavt spenningsnivå, rundt in situ vertikal effektivspenning(v0’), er motstand mot 
deformasjon (M0) stor. Når spenningen øker vil denne motstanden minke betydelig på 
grunn av delvis kollaps i kornskjelettet. Motstanden når et minimum (Mn) rundt 
prekonsolideringsspenningen (pc’). Senere, når effektivspenningen øker over pc’, øker 
motstanden lineært med økende effektivspenning. Overkonsolideringsområdet M1 
(gjennomsnittet mellom M0 og Mn) er ofte brukt ved dimensjonering.  
 
Oppførselen i normalkonsolideringsspennings-området kan tilnærmes med en lineær 
ødometermodul M. Dermed, for σ’ > pc’: 

[16]         
 




d

d
M
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hvor m er modultallet og σr’ er skjæringen med σ’ –aksen, og dette er 
referansespenningen.  
 
Det er utviklet korrelasjoner mellom 1D kompresjonsparametere fra ødometerforsøk og 
skjærbølgehastighetsmålinger som er gjort på de forskjellige områdene, og de er 
presentert i Figur 4. Ødometertestdata ble utført på Sherbrooke blokkprøver med høy 
kvalitet eller miniblokkprøver.  
Forholdet mellom M0 og M1 og Vs er vist i Figur 19 nedenfor. Fornuftige korrelasjoner 
forventes her ettersom Vs er en funksjon av den nåværende spenningstilstanden. Både 
M0 og M1 øker med økende Vs som forventet. Spredningen i data øker med økende Vs 
og den største variasjonen er for svært overkonsoliderte leirer fra Eidsvoll og 
Hvalsdalen. Den best tilpassede trendlinjen gir en rimelig R2 verdi for både M0 og M1.  

 

Figur 19: (a) M0 og (b) M1 mot Vs. 

 
Verdier for prekonsolideringsspenningen (pc’ som bestemt fra Janbu prosedyren) er 
plottet mot Vs på Figur 20A. Igjen forventes en rimelig god korrelasjon her, ettersom 
skjærbølgehastigheten er svært avhengig av den største tidligere spenningen som leira 
har erfart. Forholdet mellom pc’ og Vs er veldig god og den beste tilpassede funksjon har 
en r2 verdi på 0.81. Imidlertid er tilpasningen ikke god for OCR.  
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Figur 20: A) Prekonsolideringsspenning (pc’) og B) Overkonsolideringsgrad (OCR) mot Vs. 

 
Variasjonen i modultallet m mot skjærbølgehastigheten er vist i Figur 21. Det er en klar 
tendens i økende m med økende Vs. Likevel er tilpasningen ikke så god for M0, M1, og 
pc’. Dette er ingen overraskelse ettersom man forventer at Vs representerer den 
nåværende spenningstilstanden, ikke en vilkårlig stivhet ved høyere spenninger.  
 



 

p:\2015\00\20150030\leveransedokumenter\rapport\20150030‐04‐r\20150030‐04‐r‐no‐final.docx 

Dokumentnr.: 20150030‐04‐R 
Dato: 2015‐11‐02 
Rev.nr.:  
Side: 37  

 
Figur 21: Modultall mot Vs. 

 

8 Konklusjon 

Hensikten med denne rapporten er å presentere retningslinjer og korrelasjoner for å 
hjelpe geoteknikere ved estimering av Vs profil i norske leirer i fravær av stedsspesifikke 
data. Til det formålet er det etablert en database av in situ Vs målinger og standard 
geotekniske materialegenskaper for norske leirer. Databasen gjorde det mulig å utvikle 
flere empiriske korrelasjoner mellom in situ Vs og grunnleggende jordparametere, 
CPTU parametere, udrenert skjærstyrke, og 1D kompresjonsparametere.  
 
Basert på resultatene fra regresjonsanalyser anbefaler vi bruk av empiriske relasjoner 
basert på CPTU data for den best estimat av in situ Vs i norske leirer når in situ målinger 
av Vs ikke er tilgjengelig. Relasjoner basert på udrenert skjærstyrke fra CAUC eller 
DSS-tester kan også brukes i praksis. Legg merke til at forholdene som er presentert i 
rapporten kan brukes til å evaluere Vs fra en gitt jordegenskap, eller omvendt for å 
evaluere jordegenskaper fra Vs.  
 
Generelt anbefales det at geoteknikeren vurderer all tilgjengelig data, inkludert 
tilgjengelige korrelasjoner, in situ målinger, Vs profil, og stedsspesifikke geoteknisk 
data. Bruk av korrelasjoner i geoteknikk bør begrenses til de forhold som de ble utviklet 
og kalibrert for. Anbefalingene som er presentert i denne rapporten bør brukes sammen 
med geoteknikerens egne erfaringen og vurderinger. Stedsspesifikke korrelasjoner kan 
utvikles basert på et begrenset antall stedsspesifikke Vs målinger og med lignende form 
som presentert i rapporten.  
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Hvis resulterende Vs-verdier avviker fra hverandre med mer enn 30%, bør det vurderes 
om in situ skjærbølgemålinger skal utføres, eller at bare et utvalg av Vs-verdiene skal 
brukes for dimensjoneringen.  
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Dette arbeidet ble finansiert av Norges Geotekniske Forening (NGF) gjennom NGF 
stipend 2014-2015 og gjennom NGI strategiske forskningsprosjekt SP8-GEODIP 
finansiert av NFR. Forfatterne ønsker å takke de mange kollegaene ved NGI, NTNU, 
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B1 Områder hvor sammenligningsdata er tilgjengelig 

I denne delen presenterer vi data for områder hvor Vs-sammenligningsdata er 
tilgjengelig, dvs. fra MASW og fra andre metoder hvor Vs er målt direkte. Områdene 
vil bli behandlet sted for sted i Norge, i samme rekkefølge som angitt i tabell 1 i 
hovedrapporten. En oversikt av sammenligningene er gitt i Tabell 1. De forskjellige 
metodene som ble brukt for å måle in situ Vs ga generelt sammenlignbare resultater 
(Tabell 1). Den mest brukte metoden i vår studie er MASW og den har vist seg å gi 
gode resultater ned til 15-20 m dybde. For å oppnå de beste resultatene med denne 
metoden, er det sterkt anbefalt at geoteknikere og geofysikere samarbeider både før og 
under prosessen for å sikre pålitelige resultater av Vs.  
 

Tabell 1: Sammendrag over områder hvor sammenligningsdata er tilgjengelig 

Nr. Område Sammenligning mellom Resultater MASW  
Pålitelig 
til dybde (m) 

Maks Vs 
i pålitelig 
dybde(m/s) 

1 Onsøy MASW og SCPT Svært like resultater 16.2 130 
7 NGI 

parkeringsplass 
MASW og SASW Svært like resultater 14.8 210 

8 Museumspark MASW og SCPT og 
tverrhull  

Like resultater 8.4 135 

  MASW og Raleigh bølge Resultater passer det 
teoretiske forholdet 
Vr = 0.955 Vs 

  

9 Lierstranda MASW og Raleigh bølge MASW litt høyere enn 
Raleigh bølge 

12 180 

10 Hvittingfoss SW inversjon (MASW), 
seismisk refleksjon og 
SCPT 

Veldig god 
overenstemmelse mellom 
metodene.  

10 200 

16 Tiller MASW, SASW, tverrhull 
(en dybde og SCPTU 

Svært like resultater 19.6 200 

17 Berg MASW og tverrhull Svært like resultater 8.2 200 
18 Eberg SASW og seismisk 

refleksjon 
Rimelig like resultater n/a n/a 

19 Esp  MASW, SCPTU og 
tverrhull (en dybde) 

Resultatene sammenfaller 
godt  

21.5 220 

20 Klett (sør) MASW og SCPTU Svært like resultater 25 260 
27 Glava MASW og SASW Resultatene sammenfaller 

godt 
12.5 230 

28 Bothkennar MASW, tverrhull, CSW, 
SCPT, SDMT 

Mer eller mindre identiske 
resultater 
 

13.4 140 
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B1.1 Onsøy 

Området består av en dyp forekomst av bløt homogen leire og har vært brukt mye til 
forskning av NGI og av andre. To forsøksfeltområder er blitt brukt ved Onsøy over 
flere år. Stedene er navngitt Onsøy 1 og Onsøy 2 av Karlsrud og Hernandez-Martinez 
(2013). Onsøy 2 har generelt vært brukt siden 2000. Ved sammenligning av 
indeksegenskaper for jorda er det bekreftet at for alle praktiske formål er leira identisk 
på begge stedene. Se Vedlegg A for beliggenhet.  
 
Et 2D MASW-profil tvers over Onsøy 2 er vist i Figur 1. Figuren bekrefter at området 
i høy grad har en uniform jord. 
 
I Figur 2 er SCPT forsøk utført ved Onsøy 1 sammenlignet med MASW-profiler fra 
både Onsøy 1 (kalt MASW-S) og Onsøy 2. Ut fra figuren kan man se at SCPT- og 
MASW-tester gir de samme resultatene for alle praktiske formål. MASW-resultater er 
pålitelige til en dybde på omtrent 16 m. 

 
Figur 1: Onsøy ‐ 2D MASW‐profil 
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Figur 2: Resultater  fra Onsøy  (SCPT og MASW‐S er  fra Onsøy 1, mens alle andre data er  fra 
Onsøy 2) 

 

B1.2 Parkeringsplass ved NGI, Oslo 

Parkeringsplassen hos NGI har en gang i blant blitt brukt for utprøving av diverse 
utstyr, for eksempel CPT. Vs ble målt ved hjelpe av SASW-metoden på et område litt 
vest for NGI sin parkeringsplass, langs den nordlige grensen til Sogn Kolonihage. Se 
Vedlegg A for beliggenhet. MASW ble utført langs den nordlige grensen av NGI sin 
parkeringsplass, ca. 50 m fra SAWS-profilet. Noen undersøkelser fra borehull i 
tilknytning til arbeid på nærliggende Oslo Ringvei er tilgjengelig, se Figur 3. Rundt 8 
m av sandig siltig leire ligger over bløt leire, som inneholder lommer av kvikkleire. 
MASW- og SAWS-resultatene gir svært like Vs-verdier, se Figur 3. De lave SAWS-
Vs-verdiene mellom 2 m og 3.8 m kan være på grunn av en dataoppløsningsfeil.  
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Figur 3: Resultater fra parkeringsplassen ved NGI 

 

B1.3 Danviksgata og Drammen Museumspark 

I likhet med Onsøy har NGI gjort omfattende forskning på egenskapene til leira i 
Drammen siden tidlig 50-tallet. To leirområder nært Drammen ble kartlagt, dvs. to 
som ligger nært sentrum på Danviksgata (Profil 1 og 2) og museumsparken (Profil 3 
og 4), se Figur 4. De øverste 12 meterne (interessesonen her) består av plastisk 
Drammensleire, se Tabell 2 i hovedrapport.  
 
MASW-resultater fra de to områdene er vist i Figur 4. Man kan se at det er meget god 
overensstemmelse mellom de to MASW-profilene på hvert sted. Vs-verdiene for 
Danviksgata er noe lavere enn Museumsparken over de øverste 4 m til 5 m, men under 
dette er resultatene mer eller mindre identiske. Under 8 m til 10 m er oppløsningen til 
de registrerte dataene noe lavere enn for de grunnere områdene. Resultater fra MASW-
tester og andre tilgjengelig data er oppsummert i Figur 5. Det er generelt god 
overenstemmelse mellom MASW-verdier, SCPT-resultater og CHT forsøk (Figur 5), 
særlig for de øverste 8 m. For alle praktiske formål er verdiene fra de forskjellige 
metodene de samme.  
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Raleigh-bølgehastighetsverdier (Vr) fra Raleight-bølgetester gir noe lavere verdier enn 
Vs-verdier fra MASW, SCPT eller tverrhulltesting (Figur 5b). Teoretisk er Vr= 0.995 
Vs for et elastisk faststoff med Poissons tall lik 0.5 (Achenbach, 1975), og her passer 
dataen igjen godt sammen med dette forholdet.  
 

 
Figur 4: Drammen Danviksgata og Museumsparken 
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Figur 5: Museumsparkområdet (a) MASW, SCPT og tverrhull og (b) MASW og Raleighbølge 

B1.4 Lierstranda 

Lierstranda forskningsområde ligger like øst for Drammen sentrum, og er også et av 
NGI sine kjente forskningsområder. Det har i hovedsak blitt brukt til forskning på 
effekten av prøveforstyrrelser på leirer med lav plastisitet.  MASW-data og Raleigh-
bølgedata er også tilgjengelig for dette området, som vist i Figur 6. I likhet med 
Museumsparken er MASW-Vs-verdiene noe større enn Vr-målingene. Selv ved 
justeringen i henhold til forholdet Vr = 0.995 Vs forblir verdiene lavere, spesielt for 
dybder mellom 6m og 10 m.  
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Figur 6: Lierstrandaområdet 

 

B1.5 Hvittingfoss 

Hvittigfossområdet ligger innenfor et kvikkleireområde. På grunn av elveerosjon ved 
foten av området, den bratte skråningen og det bebodde området i nærheten var det 
bekymringer angående grunnforholdene og stabiliteten. Derfor ble området i 2008 
sikret for å hindre et potensiell kvikkleireskredskred. På grunn av den store mengden 
tilgjengelig geotekniske data, ble dette området valgt ut som et feltlaboratorium for å 
evaluere den integrerte bruken av forskjellige geofysiske metoder for skredkartlegging.  
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Resultater fra området bekrefter at det er kvikkleire til minst 8.5 m dybde, vist i 

 
Figur 7. Det er generelt veldig god overenstemmelse mellom Vs-verdier fra SCPTU, 
MASW og seismisk refleksjon. Det er også mulig å anslå Vs fra korrelasjoner fra 
CPTU-data (se Kapittel 5 i hovedrapporten). CPTU-basert metoden gir også god 
overenstemmelse med de målte Vs-verdiene. Metoder basert på qt og e0 ser ut til å være 
noe bedre enn de basert på qt og Bq, eller qnet, v0' og w (som utledet i dette prosjektet). 
Likevel ser det ut til at sistnevnte metode reflekterer økningen i Vs  med dybden.  
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Figur 7: Hvittigfossområdet 

 

B1.6 Tiller 

Forskningsfelt ved Tiller, som ligger like sør for Trondheim, har vært brukt av forskere 
ved Geoteknisk avdeling ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU, 
tidligere NTH) for forskning i mange år. Området består av ca. 8 m ikke-sensitiv leire 
over kvikkleire.  
 
Det er god overenstemmelse mellom MASW- og SAWS-data (sistnevnte er begrenset 
til omkring 9 m dybde), som man kan se på Figur 8. Dette til tross for at SASW-dataen 
blir invertert ved hjelp av en forholdsvis enkel prosess. Dette involverte at man tok 
spredningskurven (bølgelengde mot hastighet) og konverterte bølgelengden til dybde 
ved å dividere bølgelengden med 3 (/3).  
 
Det er også utmerket overenstemmelse mellom MASW- og SCPTU-data. Legg merke 
til at de to SCPTU-profilene S5 og S6 ble gjort på samme sted som MASW-profil 5 og 
6.  
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MASW-dataen stemmer også godt overens med singel-tverrhullsverdien på 8 m dybde. 
Data som er utledet empirisk fra CPTU er også vist i Figur 8. Generelt passer alle tre 
metodene til de målte Vs-verdiene veldig godt, med lite forskjell mellom resultatene.  
 

 
 

Figur 8: Tillerområdet 

 

B1.7 Barnehage / Berg 

Disse områdene ligger svært nært NTNU på Gløshaugen. De er plassert på motsatt side 
av Dybdahlsveien og begge områdene ligger innenfor det historiske kvikkleireskredet 
på Lerkendal (Rømoen, 2006). Indeksparametere for de to områdene viser at leira er 
veldig lik på de to stedene (Figur 9). Resultatene fra tverrhull-testing (CHT) på 
barnehageområdet og MASW på Berg stemmer generelt godt overens.  
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Figur 9: Barnehage/Berg‐området 

  

B1.8 Eberg 

Selv om det ikke er MASW-data tilgjengelig for dette området til nå, er området 
inkludert ettersom leira er noe uvanlig for området. Den er litt organisk med relativ 
høyt vanninnhold og lav tetthet (Figur 10). Eberg-området har også blitt brukt til 
forskning ved NTNU i mange år. SASW-data er sammenlignet med Vs-verdier, 
bestemt fra en enkel seismisksrefraksjonsstudie på Figur 10. For sistnevnte, var Vs 
beregnet fra Vp ved å anta et Poisson tall på 0.49. 
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Figur 10: Resultater fra Eberg 

 
Til tross for enkeltheten til den seismiske refraksjonstesten og den relative primitive 
karakteren til SASW-inverteringen (se kommentar på Tiller-området ovenfor), 
stemmer de to datasettene rimelig godt overens.  
 

B1.9 Esp 

Forskningsområdet på Esp er utviklet relativt nylig etter skredet som skjedde i 2012. 
Det ligger på både ikke-sensitiv leire og kvikkleire, se Figur 11. Ettersom området er i 
utvikling er det relativt begrenset hvor dype målinger som er tilgjengelig. Likevel viser 
tilgjengelige resultater veldig god overenstemmelse mellom MASW, SCPTU og 
tverrhull (tester på kun 1 dybde). SCPTU Vs-verdier under 15 m er meget spredt og det 
antas at dette skyldes feil/vanskeligheter ved innsamling/prosessering av data. 
 
I likhet med diskusjonen ovenfor er det mulig å sammenligne målte Vs-verdier med de 
som er anslått fra CPTU-resultater som vist i Figur 11. Igjen er det god 
overenstemmelse mellom målte og anslåtte verdier. Sannsynligvis er forholdet basert 
på qnet, v0' og w det som gir best resultat ettersom det gir verdier svært nært de målte 
verdiene, og det gir et profil hvor Vs øker med dybden.  
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Figur 11: Resultater fra Esp 

 

B1.10 Klett 

Klett forskningsområde ble utviklet av SVV, NGI og Multiconsult i forbindelse med 
utviklingen av ny E6. Merk at dette området ligger sør for den eksisterende E6. Et 
annet forskningsområdet ble senere utviklet nord for E6. Flere aspekter ved kvikkleire-
oppførsel har blitt undersøkt gjennom bruk av RCPTU, forbedret in situ 
vingebortesting, testing av kalksementpeler osv. Området består av ikke-sensitiv leire 
til ca. 6-8 m og kvikkleire under dette (faktisk veldig likt Tiller), se Figur 12. To 
MASW-profiler er tilgjengelig nær borehull 1502-1503. Resultatene viser kun en liten 
økning i in situ Vs med dybden. SCPTU og MASW data stemmer godt overens. 
 
MASW-resultatene er også sammenlignet med de verdiene man får fra korrelasjoner 
med CPTU-data ved flere empiriske sammenhenger i Figur 12. Korrelasjonene gir 
resultater som kan sammenlignes med in situ MASW-resultater. Sannsynligvis er 
forholdet mellom Vs og qnet, v0' og  w det som gir de beste resultatene ettersom dette 
er verdier som er nærmest de målte verdiene. 
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Figur 12: Resultat fra Klett Sør med in situ Vs og Vs fra CPTU‐korrelasjoner 

  

B1.11 Glava 

Glavaleire har vært undersøkt siden midten av 1980-tallet. Dessverre er data fra 
området som undersøkes her ikke tilgjengelig lenger. Fire MASW-profiler ble tatt, og 
resultatene viser en veldig høy grad av overenstemmelse (Figur 13). Under 10 m til 12  
m har dataene lavere oppløsning. SASW-verdier for dybder ned til rundt 7 m viser 
verdier som er veldig lik MASW Vs-verdier. Dette til tross for en relativ enkel SASW-
inverteringsprosess (se kommentar på Tiller-området ovenfor). 
 
Vs anslått fra CPTU samsvarer godt med de målte dataene ned til ca. 8 m. Metodene 
basert på qt og Bq og på qnet, v0' og w gir veldig like resultater. Det er noe avvik under 
8 meter dybde hvor antatt data underestimerer de målte verdiene.  
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Figur 13: Resultater fra Glava 

 

B1.12 Skottland – Bothkennar 

Det britiske forskningsområdet for bløt leire på Bothkenner har blitt svært godt 
beskrevet, se Géotechnique, 42, nr. 2, 1992. Den er inkludert i denne forskningen 
ettersom NGI har utført blokkprøver på området, og resultatene er tatt med i flere av 
NGI sine databaser, for eksempel Karlsrud og Hernandez-Martinez (2013). I tillegg har 
skjærbølgehastighet blitt målt ved bruk av forskjellige metoder på området, og det er 
dermed en database som er bra for å sammenligne MASW-resultater. Minst 5 
undersøkelser har blitt utført på forskningsområde på Bothkennar, som følger: 
 
• University of North Wales (Hepton, 1988): SCPT og seismisk dilatometer 

(SDMT). 
• UK Building Research Establishment (BRE) (Powell, 2001; Powell and 

Butcher, 1991): tverrhull CHT og SCPT 
• Surrey University (SU) (Hope et al., 1999; Sutton, 1999): tverrhull 
• GDS Instruments Ltd. (Sutton, 1999): kontinuerlig overflatebølge (CSW) 
• University College Dublin (UCD) (Long et al., 2008): MASW 
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Resultatene vist i Figur 14 viser utmerket overenstemmelse mellom MASW Vs og Vhh 
og Vhv (tverrhull) og Vvh (seismisk CPT). Disse dataene bekrefter også at området har 
en lav grad av anisotropi ved stivheter gitt små tøyninger.  
 

 

Figur 14: Resultater fra Bothkennar 

 

B2 Områder hvor sammenligningsdata ikke er tilgjengelig 

B2.1 Seut Bro Fredrikstad 

En MASW-undersøkelse ble utført ved Statens Vegvesen / Multiconsult sitt 
forskningsområde nært Seut Bro i Fredrikstad 14. juni 2012. Hele prosjektet omfatter 
forbedring av Rv100 ved Simo Ørebekk. Arbeidet ble utført på to områder øst og vest 
for Seut Bro som man kan se på Figur 15. Begge områdene har en dyp forekomst av 
bløt, noe organisk kvikkleire. MASW-resultater er lik for begge områdene, og ser ut til 
å være pålitelige ned til 10 m dybde.  
 
Dette er bekreftet av korrelasjoner med CPTU som vist i Figur 16 nedenfor. Her 
brukes data fra Linje 1 (vest) som eksempel. Alle tre korrelasjonene fungerer rimelig 
bra. Som for Glavaområdet, fungerer korrelasjoner mellom Vs og qt/Bq og qnet/v0'/w 
best ettersom de gir en økende Vs med dybden. 
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Line 1 - west

Line 3 - east

Figur 15: Resultater fra Seut bro 

MASW Line 1
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s
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Vs from q t and Bq

Vs from q net, v0̀  and w

 
Figur 16: Seut bro Vs fra CPTU 
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B2.2 Eidsvoll og Hvalsdalen 

Arbeidet på Eidsvoll og Hvalsdalen ble startet i forbindelse med høyhastighets 
togforbindelsen mellom Oslo og Gardermoen (flytoget). Det ble tatt blokkprøver, og 
resultatene er inkludert i NGI sin database. Områdene er her oppsummert sammen, 
ettersom grunnforholdene er svært like selv om de ligger et stykke fra hverandre. Fra 
Figur 17 kan man se at leira i Hvalsdalen har noe høyere vanninnhold og er mer 
sensitiv. Legg merke til at det er en St-verdi = 240 på 15.2 m dybde. Resultatene fra 
MASW-undersøkelser for de to områdene viser veldig like resultater, som er i 
overensstemmelse med at det befinner seg dype forekomster av bløt leire. Nedenfor 12 
m dybde synker oppløsningen til dataen på begge områdene, men det er foreslått at Vs-
verdiene er pålitelige for hele den målte dybden for begge tilfellene.  
 

 

Figur 17: Resultater fra Eidsvoll og Hvalsdalen 
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B2.3 RVII 

RVII (Statens vegvesens forskningsområde) ligger på et  20 m tykt lag av bløt 
homogen leire som blir svært sensitiv / kvikk med dybde. De tre Vs-profilene viser 
konsistente resultater. Nedenfor 12 m til 14 m har dataene lavere oppløsning. Det er 
ingen uavhengige Vs-målinger tilgjengelig, og det er kun mulig å sammenligne målte 
Vs-profil til de som er utledet empirisk fra CPT, som vist i Figur 18. Over 4 m er 
CPTU qt-verdiene relativt høye, noe som reflekterer den uttørkede jordskorpen og de 
resulterende empiriske Vs-verdiene er mye høyere enn de som ble målt ved MASW-
undersøkelser. Mellom 4 m og 12 m er de målte og beregnede verdiene veldig like. 
Under 12 m er de empiriske Vs-verdiene fra qt- og Bq-data mye høyere enn de som er 
utledet fra qt- og e0-data, men de er svært nært de målte Vs-verdiene. Samlet tyder dette 
på at MASW er pålitelig for målinger av profil ned til rundt 16 m.  
 

MASW - Line 1

MASW - Line 2
MASW - Line 3

V
s
 from q

t
 and e

0

Vs from qt and Bq

Vs from qnet, v0` and w

 
 

Figur 18:Resultater fra  RVII  

 

B2.4  Dobbeltspor Skøyen – Asker, Parsell Sandvika 

Dette område er en forlengelse / utvidelse av hovedlinjen til jernbanen. Området består 
av en forholdsvis tynn tørrskorpe (2 m?) over to tydelige leirlag, som vist på Figur 19. 
Fra 2 m til 5 m er leira noe sensitiv, men under dette (til 16.5 m) er leira kvikk. Til 
sammenligning med det medium sensitive laget, ser MASW Vs-verdier i 
kvikkleirelaget ut til å være høyere og viser en økning med dybden. Likevel ser det ut 
til at Vs er pålitelig til den målte dybde, dvs. ca. 10 m.  
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Figur 19: Resultater fra Skøyen – Asker 

 

B2.5 Smørgrav 

Smørgravområdet ligger like øst for byen Vestfossen. Området har et høyt kvikkleire-
risikonivå og har også tidligere vært brukt av NGI til kvikkleireundersøkelser og til 
kartlegging av bruk av geofysikk for å vurdere skredfølsomhet på en lignende måte 
som på Hvittingfossområdet. Data for området, vist på Figur 20, viser at området 
består av bløt leire og at det er et tydelig lag av kvikkleire mellom 5.5 m og 14.5 m.  
 
MASW-profiler som er tatt i områder med og uten kvikkleire viser lite forskjell. 
MASW-Vs-profilene kan også sammenlignes med verdier utledet empirisk fra CPTU. 
Det er generelt en god overenstemmelse mellom målte og anslåtte profiler. Alle tre 
CPTU relasjoner ser ut til å underestimere Vs, spesielt fra 13 m og nedover. Som det 
har blitt funnet for flere områder tidligere gir qt/Bq korrelasjoner bedre resultater hvor 
Vs øker med dybden.  
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Figur 20: Resultater fra Smørgrava  

 

B2.6 Vålen 

Området på Vålen ligger noen 750 m nord-øst for Smørgrav. Området har en 
dokumentert historie med kvikkleireskred, og den siste hendelsen inntraff i 1984. Flere 
skrenter er synlige i området rundt stedet. I likhet med Smørgrav og Hvittingfoss er 
området brukt for å undersøke bruken av geofysikk i vurdering av skredområder. Som 
man kan se fra Figur 21 er grunnforholdene svært lik som Smørgrav, med unntak av at 
leira her har lav sensitivitet. 
 
MASW Vs-profilene kan sammenlignes med verdier utledet empirisk fra CPTU (Figur 
21). Nok en gang er det rimelig samsvar mellom de målte og anslåtte profilene med  
metoder basert på qt/Bq og qnet/v0'/w som gir det best resultatet, i likhet med for 
eksempel Glava og Seut Bro. Det kan også konkluderes med at MASW er pålitelig for 
hele den målte dybden på 24.8 m. 
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Figur 21: Resutater fra Vålen  

 

B2.7 Farriseidet 

Dette er et pågående prosjekt, og er en del av Ny Jernbane Farriseidet – Telemark 
Grense. Som man kan se på Figur 22 er dette et meget uvanlig område for Sør-Norge. 
Det besår av 3 m torv (von Port H8-H9), over 5 m kvikk organisk leire over fjell på 8 
m. Leira har høyt vanninnhold av størrelsesorden 90%, og har lav tyngdetetthet av 
størrelsesorden 14.7 kN/m3. Disse dataene er i overenstemmelse med svært lav 
skjærbølgehastighetsverdier av størrelsesorden 40 m/s til 50 m/s. 
 
Resistivitetsmålinger viser fast fjell ved dybde på ca. 8 m. Vs-verdier under 8.5 m må 
derfor behandles med varsomhet.  
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Figur 22: Resultater fra Farriseidet  

 

B2.8 Månejordet 

Statens Vegvesen foreslår å bygge en ny firefelts veg (E 18) utenfor Larvik som del av 
det samlede E18 Bommestad – Sky-prosjektet. I Månejordet vil det bli en utgravning 
på ca. 15 m dyp i bløt kvikkleire. Som en del av grunnundersøkelsesprogram ble 
MASW-målinger også gjennomført. Data for området er vist i Figur 4.8. Resultat for 
vanninnhold indikerer at materialet er rimelig variabelt, sammenlignet med de andre 
områdene ovenfor. Materialet i dette området ser også ut til å ha lavere leirinnhold enn 
de andre områdene ovenfor. Det er et tydelig lag av kvikkleire fra 5 m. Ingen parallelle 
Vs-målinger eller CPTU-data er tilgjengelig for å sammenligne med MASW-målinger. 
Bortsett fra et mulig hopp i dataen ved 8.2 m dybde ser dataen ut til å være pålitelig.  
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Figur 23:Resultater fra Månejordet 

  

B2.9 Skienselven 

Dette området blir undersøkt av NGI i forbindelse med utforming av vernetiltak for 
skråninger i kvikkleire. Grunnforholdene omfatter rundt 6 m av sandig siltig leire over 
kvikkleire. Igjen er det ingen data å sammenligne MASW-resultater med, men disse 
ser ut til å være pålitelige, i det miste til det er et hopp i Vs-verdiene på 7.7. m.  
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Figur 24: Resultater fra Skienselven 

 

B2.10 Dragvoll 

Området på Dragvoll har i stor grad blitt utviklet for forskning på bruk av saltbrønner 
for å behandle kvikkleire (PhD student Tonje Eide Helle). Dette bestemte område er 
rundt 200 m sør for det tidligere beskrevet Dragvollområdet (Emdal et al., 2012). 
Området består av rundt 4.5 m ikke-sensitiv leire over kvikkleire (Fig. 25). Kvikkleira 
er veldig bløt, og det er et vanskelig materiale å håndtere på laboratoriet. 
 
MASW-profil S8 og S9 som er tatt utenfor saltbrønnområdet av APEX er svært like. 
Overflatebølgeinverteringsarbeid (i hovedsak lik MASW) gir mer eller mindre de 
samme verdiene som MASW. 
 
Vs verdier fra CPTU korrelasjon med qt og e0 stemmer overens med de målte Vs 
verdier, men som observert ved flere lokaliteter ikke reflektere den reelle målt økning i 
Vs med dybde. 



   

p:\2015\00\20150030\leveransedokumenter\rapport\20150030‐04‐r\appendix\appendix b\tillegg b.docx 

Dokumentnr.: 20150030‐04‐R 
Dato: 2015‐11‐02 
Rev.nr.:  
Vedlegg B, side: 27  

Figur 25: Resultater fra Dragvoll 
 

B2.11 Rosten / Saupstad 

Rosten / Saupstadområdet blir undersøkt av NGI for å vurdere stabiliteten av 
potensielle kvikkleiresoner. De to MASW-profilene på Rosten og Saupstad er ca. 200 
m fra hverandre. Jorda på områdene har like indeksegenskaper, men Saupstadleira har 
noe lavere vanninnhold (Figur 26). Rostenleira er medium til høy-sensitiv uten noen 
oppståtte kvikksoner. Saupstad-profilet viser noen steder med kvikksoner.  
 
Begge MASW-profilene viser lignende resultater (noe som bekrefter tidligere funn om 
at MASW alene ikke er i stand til å skille kvikkleire fra andre  leirer som ikke er 
kvikk). CPTU-baserte metoder (ved bruk av Rosten 9-3) basert på qt og Bq og på qt og 
e0 gir brukbare Vs profiler, men sistnevnt klarer ikke å fange den relle økning av Vs 
med dybden. Formelen basert på qnet, v0' og w underestimere Vs. 
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Figur 26: Resultater fra Rosten / Saupstad 

 

B2.12 Rissa 

Rissaområdet er selvsagt godt kjent på grunn av det store kvikkleireskredet som 
skjedde i 1978. Målinger her ble gjennomført i et område like øst for Rein Kirke og 
vest for innsjøen Botn. Noen resultater fra indeksmålinger og MASW-Vs-målinger er 
vist i Figur 27. Vs-verdiene er relativt lave, men vanligvis var de konsistente over 
forskningsområdet. 
 
Alle de CPTU baserte relasjoner fange opp de målte Vs verdiene relativt bra. 
Relasjonene basert på qt og Bq og på qnet, v0' og w fungerer best og fanger økningen i 
Vs med dybde. 
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Figur 27: Resultater fra Rissa 

 

B2.13 Hoseith / Okstad 

Data er også tilgjengelig for to områder i Trondheimområdet, på Hoseith og Okstad, 
hvor MASW-målinger ble gjort av APEX som del av en undersøkelse av to 
kommersielle prosjekter. Så langt er det ingen annen data som er tilgjengelig. 
Representative Vs-profiler for de to områdene er vist i Figur 28. Verdiene er like for de 
to områdene, men ser ut til å være høyere enn for andre Trondheimsdata. 
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Figur 28: MASW resultater fra Hoseith / Okstad. 

 

B2.14  Kattmarka 

Kattmarkaområdet nært Namsos har blitt godt undersøkt på grunn av kvikkleireskredet 
som fant sted der i 2009, se (Nordal et al., 2009). Området består av en tykk forekomst 
av lagdelt leire, som er tidvis kvikk, se Figur 29. Vs-verdiene varierer fra rundt 100 m/s 
på bakkenivå til rundt 180 m/s på 20 m. Disse verdiene er blant de lave målingene, 
sammenlignet med de andre målingene ellers i Norge, se Figur 9 og 10 i 
hovedrapporten.  
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Figur 29: Resultater fra Kattmarka.....should be Fig 29 
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