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§1 Opprettelse
Laurits Bjerrums minnefond er opprettet av Norsk geoteknisk forening, dels ved .
egne midler, og dels ved gaver fra private firmaer og offentlige institusjoner, samt
fra enkeltpersoner.

§ 2 Formål
Fondets avkastning skal benyttes til å fremme geoteknisk forskning og stimulere det
geotekniske miljø ved følgende tiltak:
(a) Laurits Bjerrums ærespris tildeles for et fremragende enkeltarbeide, eller for

flere betydelige arbeider som sammen har fremmet faget geoteknikk og funda-
mentering.

(b) Laurits Bjerrums stipendium benyttes fortrinnsvis til å stimulere yngre, lovende
geoteknikere til forskning innen faget.

(c) Laurits Bjerrums minneforedrag holdes av fremstående geoteknikere som invi-
teres og honoreres

§3 Styre
Fondets midler forvaltes avet styre på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen i
Norsk geoteknisk forening for en periode på 5 år, med mulighet for gjenvalg av de
enkelte styremedlemmer én gang. Norsk geoteknisk forenings sekretær, kasserer og
jevísor fungerer som sådanne også for fondsstyret. Fondsstyret skal holde minst
ett møte pr. år. Sekretæren innkaller til møtene og deltar i disse.
Fondsstyret tar avgjørelse i alle saker som vedrører bruk av fondets avkastning til
ovennevnte formål. Resultatet av avgjørelsene meddeles Norsk geoteknisk forening,
som skal være arrangør ved minneforedragene og ved utdeling av ærespris og
stipendium.

§ 4 Anvendelsesprinsipp
Anvendelsen av fondets avkastning skal såvidt mulig skje i Laurits Bjerrums ånd.
Regelmessighet og rutine ved utdelingene bør vike prioritet for originalitet og opp-
finnsomhet. Det eksepsjonelle skal honoreres fremfor mengde, og ved de respektive
seremonier og tilstelninger skal det legges vekt på å skape særpreg og festivitas.

§5 Statuttendringer
Bestemmelsene i disse statutter kan etter år 2000, endres av Norsk geoteknisk fore-
ning i henhold til foreningens egne statutter. Fondsstyret skal på forhånd enstemmig
ha erklært seg enig i endringsforslaget.

Statutter vedtatt av Norsk geoteknisk forenings generalforsamling 18.9.1973.
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SVERRE SKAVEN-HAUG

Laurits Bjerrums ærespris tildeles i følge LBM sta-
tutter for et fremragende enkeltarbeid, eller for
flere betydelige arbeider som sammen har fremmet
faget geoteknikk og fundamentering.
Sverre Skaven-Haug har lagt selve fundamentet for
Norsk geoteknikk og er mer enn verdig til prisen.
Sverre Skaven-Haug er født 17. juli IB99 og fyller
følgelig 90 år i år. Etter endt eksamen ved NTH's
bygningsavdeling i 1923 begynte han ved Nordlands-
banens anlegg, hvor han fikk et innblikk i de enkle
grunn-undersøkelsene som da ble foretatt og hvordan
stabilitets- og fundamenteringsproblemer ble løst
basert på skjønn og erfaring. I 1922 hadde NSB
opprettet et geologisk kontor med geolog A. L.
Rosenlund som eneste ansatt. Dette er senere blitt
Norges Statsbaners geotekniske kontor. Rosenlund kom
sommeren 1923 til Nordlandsbanen for å begynne
grunnundersøkelsene oppetter Namdalen. Som yngste
ingeniør på anlegget ble Skaven-Haug pålagt å
assistere Rosenlund som hadde med seg "hypermoderne"
19 mm glatte sonderbor, skovlbor og kannebor.
Redskapen var velsmurt og pakket i spesialkasser og
nærmest å betrakte som instrumenter sammenl ignet med
tidligere brukt borredskap. Sommerene 1924 og 1925
fortsatte samarbeidet med Rosenlund i felten og i
slutten av 1925 ble Skaven-Haug overført til geolo-
gens kontor i Oslo hvor Skaven-Haug har arbeidet frem
ti10ppnådd pensjonsalder i 1967.
Med sitt gode kjennskap til fe1t- og laboratorie-
arbeid utviklet han praktiske utstyr og metoder.
Basert på skjærforsøk på uforstyrrede prøver utar-
beidet han sin kjente og forsatt brukte tabell for
sammenheng mellom korrus inntrykk og udrenert
skjærstyrke.
Frostsikring fanget tidlig Sverre Skaven-Haugs
interesse, og frostproblemene har ved hans nitide
arbeid blitt løst for Norges Statsbaner. I 1944
utgav han frostmengdekartet over Norge som fortsatt
benyttes som referansegrunnlag ved frostberegninger.
Fra 1915 ble det vanlig å legge et torvlag i trauet
for å hindre telefarlige materialer (silt) å trenge
inn i pukk eller gruslaget. Dette var basert
erfaringer fra masseutskiftinger med torv så tidlig
som 1900 - 1910 på Kongsvingerbanen. Fra 1928 ble
det vanlig med masseutskifting med torvballer.
Skaven-Haug har nedlagt et betydelig arbeid med å
finne fram til beregningsmetoder og verifisering av
disse når det gjelder masseutskifting med torv,
gamle sviller, bark og senere extrudert skumplast.

I slutten av 193D-årene var Skaven-Haug med på å
bygge opp NDTEBY og var i mange år konsulent ved spe-
sielle geotekniske oppdrag.
Som medlem av Samarbeidsutvalget for geoteknikk fra
1947 og medlem av Geoteknisk utvalg fra 1949 arbeidet
han aktivt for opprettelsen av NGI. Senere var han
mangeårig (1953 - 1968) styremedlem iNGI.
Han var en av initiativtagerene til stiftelsen av
Norsk Geoteknisk Forening og var også foreningens
første formann fra 1950 - 52. Han er æresmedlem i
foreningen. l 1965 fikk han kongens fortjeneste-
medalje i gu110g han er medlem av Norges Tekniske
Vitenskapsakademi. Han fikk i 1966 Sam Eides
ærespris for bygningsingeniører som har ydet fremra-
gende arbeid på det bygnings-tekniske området. l 1968
fikk han årets Glavapris som tildeles den som har
ydet verdifult tilskudd til standarden for varme- og
lydisolering her i landet.
Inne i rommet ved den stående buffeten har vi laget
en liten utstilling som blant annet viser noe av det
opprinnelige utstyret som er utviklet ved Geoteknisk
kontor og litteraturliste over Skaven-Haugs mer enn
65 avhandlinger og artikler. Mer imponerende hadde
det sikkert vært å ha en fortegnelse over alle de
praktiske geotekniske problemer som Skaven Haug har
løst i sin mangeårige praksis.
Til slutt en liten anekdote fra Skaven-Haugs egen
munn. Skaven-Haug har fortalt at han senhøstes i
1923 på en jernbanereise fra Steinkjær til Trondheim
kom i kupé med en svensk herre som spurte om mer enn
Skaven-Haug kunne svare på, blant annet om Verda1-
skredet. For om mulig å hevde seg litt spurte Skaven-
Haug, "lett henkastet", om han kjente til en stor
svensk bok som het noe slikt som Geotekniska
Kommi sjonens 51utbetänkande. Den var ny1ig kommet ut
og Skaven-Haug hadde bladd i den under samværet med
Rosenlund. Svaret var "Den känner jag mycket väl,
för den har jag sjä1v skrivet".
Dette var Skaven-Haugs første møte med John Olsson
som skulle bli hans læremester og gode venn.
Skaven-Haug plasserte seg tidlig som jevnbyrdig med
de andre geotekniske pilarene som utviklet seg i det
nordiske jernbanemiljøet.
Det er ofte tilfeldighetene som råder. Vi er alle
glade for at Skaven-Haug som yngste ingeniør på
Nordlandsbanen ble satt til å grunnbore.
Sverre Skaven-Haug - vi1 du komme frem og motta
Laurits Bjerrums ærespris.

Arild Andresen

Sverre Skaven-Haug takker for æresprisen



Om foredragsholderen:
Håkon Hartmark har etter at han gikk ut fra NTH i 1947 arbeidet ved NSB. Fra 1951 til 1979 ved geoteknisk
kontor og deretter som banedirektør til han gikk av for aldersgrensen ved utgangen av 1988.
Som formann for Utvalget for Snøforskning var han sterkt medvirkende til at snøforskningen ble lagt til NGI.

JERNBANE- OG VEGGEOTEKNIKK
Håkon Hartmark, fhv. Banedirektør NSB

Jernbanen som banebryter for det geotekniske fag-
område
Begrepet geoteknikk var ukjent før svenske jernbane-
ingeniører tak opp betegnelsen i forbindelse med
opprettelsen av Statens Geotekniska Kommisjon i 1914.
Jernbanens trasering med moderate stigningsforhold
og store kurveradier førte til nødvendigheten av fi
legge ut høye fyllinger. Som folge ùv en rekke
skredulykker i jernbanens store ekspansjonsperiode
ble man tvunget til å behandle stabilitetspro-
blemene med erfaring bygget på naturvitenskapelig
grunnlag.
I 1950 var det veletablerte geotekniske kontorer ved
alle de nordiske jernbaneforvaltninger. De satt inne
med 20-30 års erfaring og hadde allerede i mange år
praktisert et intimt nordisk samarbeid da de
nordiske geotekniske foreninger ble etablert i tur
og orden i løpet av 1950, i vesentlig grad til-
skyndet av veg- og jernbanegeoteknikerne i de res-
pektive land.
Det er to navn som må nevnes i denne forbindelse og
på dette tidspunkt: John Olsson i de svenske stats-
baner, som hadde lagt et banebrytende arbeid i geo-
teknikk bak seg, og grand old man i norsk geo-
teknikk, Sverre Skaven-Haug, som sto sentralt i geo-
teknisk utvikling på denne tiden. Jernbanens og veg-
vesenets geotekniske kontorer og noen få konsulenter
var etablert da Laurits Bjerrum kom inn i norsk,
nordisk og internasjonal geoteknikk hvor han kom til
å prege utviklingen i de neste 25 år.
Statens Jùrnvägars Geotekniska Kommisjon hadde med
John Olsson som redaktør lagt frem sitt berømte
Slutbetänkande i 1922. Denne bok kom til å danne en
av hjørnestenene i den internasjonale geoteknikkens
historie.
I Norge ble geolog og bergingeniør Appolonius
Rosenlund sjef for det nyopprettede geotekniske
kontor i 1922. Skaven-Haug var til å begynne med
ansatt ved Nordlandsbanens anlegg hvor han
assisterte Rosenlund og opparbeidet en solid
praktisk erfaring vedrørende geotekniske problemer
ved anlegg av jernbaner. Senere ble Skaven-Haug
ansatt ved det geotekniske kontoret i Oslo.
Med Skaven-Haugs utpregede legning for forskning kom
han·til å spille en vesentlig rolle for utviklingen
av praktisk geoteknikk i vårt land og fikk også et
internasjonalt navn innen faget, spesielt gjennom
sine arbeider vedrørende frost i jord.
Hans tidligere arbeider gjaldt utvikling av konus-
met9den til bestemmelse av leirers skjærfasthet og
utvikling av redskap og metoder i marken og labora-
toriet.
Norges Statsbaners geotekniske kontor var i 1950
bygget opp til et velrennomert konsulentkontor som
ikke bare ble benyttet av NSB, men hvor også private
og kommunale institusjoner søkte råd og veiledning.

Bilde l. Overingeniør Sverre Skaven-Haug ble i 1989
tildelt Laurits Bjerrums ærespris for sin innsats for
fremme av faget geoteknikk og fundamenteringsteknikk
Vegvesenet følger opp
Vegvesenet kom senere igang enn jernbanen, men
kravene til vegenes standard økte etter hvert.
Fyllingene ble større og bruene mange, og i likhet
med hva jernbanen hadde opplevd begynte det å inn-
treffe hyppige skred som følge av manglende kjennskap
til grunnforholdene.
Veglaboratoriet ble opprettet i 1938. Den geotekniske
seksjon for fundamentering og stabilitetsunder-
søkelser måtte lenge kjempe mot gamle tradisjoner
fra en tid da kravene til vegenes standard var be-
skjedne og linjeføringen måtte føye seg inn etter
terrenget.
Laboratoriet holdt til å begynne med til i meget
primitive lokaler i Vegdirektoratet i Schwensens
gate. En forbedring var det da laboratoriet i 1949
fikk større plass, men det vesentlige fremskritt kom
da Veglaboratoriet fikk tidsmessige lokaler i egen
bygning på Gaustad i 1963.
I årene 1950 til 1975 skjedde det en eksplosiv ut-
vikling på det geotekniske fagområde innen veg-
vesenet. Fra en bemanning på ca. 10 i begynnelsen av
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50-årene, omtrent som ved NSB, øket Veglaboratoriet
sin geotekniske seksjon til 30 i 1975 og i tillegg
til dette begynte man i begynnelsen av 70-årene å
bygge opp egne geotekniske kontorer hos fy1kesveg-
sjefene.

Bilde 2. Veglaboratoriet fikk sin egen bygning
forskningsmiljøet i Oslo i 1963
Veglaboratoriet omfatter ikke bare geoteknikk.
Laboratoriets første direktør, Holger Brudal , hadde
satt seg som mål å bygge opp laboratoriet til en
institusjon som kunne dekke de vesentlige oppgaver
innen vegbygging. Laboratoriet fikk foruten en geo-
teknisk seksjon, seksjoner for geologi, bærelag,
betong og asfalt.
Veglaboratoriet så det som sin oppgave ifølge
Brudal å gi en mere eller mindre begrenset assistanse
for hver oppdragsgiver isolert. Han så laboratoriets
oppgave under en vid synsvinkel samfunnsmessig sett
ved å spre opplysninger om forskjellige materialers
kvalitet og i hvilke øyemed de måtte tilrådes an-
vendt.
Etter hvert kom den geotekniske seksjon til å bli
den største og den bemanningsmessig mest omfattende.
Både den geologiske seksjon og bærelagseksjanen fikk
arbeidsoppgaver som også i videste forstand omfatter
det geotekniske fagområde.
Det var ingen selvsagt forutsetning at geotekniske
undersøkelser skulle danne grunnlaget for prosjek-
tering av veganlegg. Laboratoriets direktør fra
1968, Kaare F1aate, gjorde seg til talsmann for at
grunnundersøkelser skulle utføres ved alle større
veganlegg som en del av prosjekteringen. Allerede
ved forprosjekteringen måtte laboratoriets fagfolk
inn i bildet. Pre1iminære grunnundersøkelser var
nødvendig for å finne ut hvordan oppgaven kunne
løses og kalkulere de alternative planløsningers
kostnader. Ved detaljprosjekteringen måtte det fore-
tas utvidede undersøkelser og oppdraget løses ut fra
en bredest mulig målsetning i samråd med de prosjek-
terende ingeniører.
Skredaktivitet
I 1950 inntraff det et undervannsskred i Trondheim
havneområde som tok med seg endel av jernbanens kai-
anlegg og kis10ssingsan1egget for Killingdal gruber.
Skredet oppsto i sjøbunnen på samme sted som det i
1988 hadde foregått et skred som tok med seg den
nylig ut1agte fylling for jernbanen på Brattøra.
Skaven-Haugs grunnleggende forskning av disse skred-
typer skulle komme til å interessere også Terzaghi,
som senere fulgte opp med utdyping av teoriene for
undervannsskredenes utløsning og utvikling. Dette kom
også senere til å få betydning for forståelsen av
hvorledes kvikkleireskred utvikles.

Bilde 3. Avdelingsingeniør Kaare F1aate har ledet
Veglaboratoriet siden 1968 og i vesentlig grad bi-
dratt til den posisjon faget geoteknikk har fått
innen vegsektoren

1950-årenes geoteknikk startet opp med ett av de mest
oppsiktsvekkende leirskred i Norge i vårt århundre;
Bekke1agsskredet i 1953. Skredet var opp~ikts-
vekkende, ikke på grunn av dimensjonene. Vi har hatt
mange større skred både før og etter, men det oppsto
innenfor Oslo by midt i rushtrafikken på veg og jern-
bane.
Et fullsatt morgentog stoppet 50 m fra skredkanten
hvor skinnene hang i luften. En rutebuss kjørte ut
i skredet,5mennesker ble drept.
Oslos befolkning og statsmyndighetene fikk ved selv-
syn se hvilke konsekvenser en mangelfull geoteknisk
analyse i eldre tiders trafikkplanlegging kunne av-
stedkomme.
Grunnundersøkelser viste at grunnen besto av kvikk-
leire, og etterberegninger avdekket labil likevekt
med de flere årtier gamle fyllinger for veg og jern-
bane. Som mulig utløsende årsak til skredet var nevnt
utfylling aven steintipp innenfor skredområdet, men
også de seneste års økende trafikk på veg og jern-
bane.

Bilde 4. Skredet ved Bekkelaget 7.10.1953 skjedde
midt i rushtiden inn til Oslo og medforte totalt
brudd på veg og jernbane
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Bekkelagsskredet og en rekke andre store-og middels
store leirskred utover i 50-årene førte til aktivitet
i vegvesenet og jernbanen. For NSBs vedkommende ble
det igangsatt systematiske grunnundersøkelser ved
eldre baner. En rekke tilfeller med tvilsom stabili-
tet ble avdekket og stabiliserende tiltak iverksatt.
Satsingsområder
I tidsrommet 1950-75 startet utbyggingen av motor-
veger i sentrale strøk, samtidig med en vesentlig
standardheving av vanlige riksveger. Geoteknikken
ble en grunnleggende forutsetning for den utforming
vegene fikk og de byggemetodene som ble tatt i bruk
og utviklet.
Stabiliserende fyllinger, såkalte kontrafyllinger
eller motfyllinger, var et gammelt og effektivt
middel til balansering av høye jernbanefyllinger.
Vegvesenet tok også dette middel i bruk og har i de
senere år utviklet dette videre i kombinasjon med
landbruket hvor vegplaneringens sikkerhet er kombi-
nert med landbrukets interesse av terrengarrondering
for etablering av dyrkbare områder.
På de gamle veg- og jernbaneanlegg måtte av
økonomiske grunner det forhåndenværende jord- og
steinmateriale benyttes uten at man kunne påkoste
det lange transportveger. Jernbanen har en forholds-
vis fleksibeloverbygning med sviller og skinner
som kan justeres blant annet for setninger.
Setningene på vegens faste dekke medfører opp-
sprekning og vanskelig reparerbare skader. Traséens
krav til stadig høyere vegfyllinger gjorde det nød-
vendig for veglaboratoriet å interessere seg
spesielt for bruk av leirmaterialer for oppbygging
av høye fyllinger.
Det er utarbeidet prinsipper for lagvis oppbygging
av fyllinger med leire og sand i vekslende lag.
Sandlag med tykkelse 20 cm og 1.4 m mellom lagene.
Innebygde vertikale sandsøyler sørger for en rask
konsolidering av fyllmassene. Det er videre ut-
arbeidet regler for egnet redskap og metoder til
komprimering av forskjellige typer fyllmasse til veg-
bygging.
Problemene med å oppnå nødvendig sikkerhet mot
grunnbrudd og redusere konsolideringssetningene
under fyllingen bragte både ve9 og jernbane inn på
tanken om cl. finne frem ti l lette fyllmasser.
Ved fundamentering av fyllinger på bløt grunn
møter man to viktige spørsmål: Har grunnen til-
strekkelig bæreevne og vil deformasjonene ligge
innenfor akseptable grenser for det overliggende
bærelag? Hvis svaret er nei, er den mest nærliggende
måte å løse problemet på å redusere fyllingens
høyde. Med dagens trasékrav til veg og bane er dette
svært ofte umulig. Problemet kan kanskje løses ved
grunnforbedring, masseskifting, peling eller rett

<t

Støltefylling

I !
I l·Sandlag myavatand 1,40m

L-Vertikale sandlag

Bilde 5.
av leire

Prinsipp for oppbygging av høye fyllinger

og slett ved anlegg av bru. Alle disse løsninger er
kostbare.
Det er nærliggende å tenke seg fyllingen bygget opp
av lette materialer som grunnen kan tåle. Tradisjo-
nelt er avfallsmaterialer fra tømmerindustrien,
sagflis, bark eller gamle jernbanesviller lette
materialer som har vært brukt i veg- og jernbane-
bygging.
Sammen med en ekspansiv utvikling i byggebransjen
dukket det opp nye materialer beregnet på husbygging,
men som hadde egenskaper som gjorde dem egnet til å
løse problemene med å bygge opp lette fyllinger.
Blokker av gassbetong og blokker støpt av granulert
materiale av ekspandert leire (Leca) med densitet
omkring 1.0 var egnet for formålet. For de fleste
veg- og jernbaneprosjekter lå disse materialer pris-
messig for høyt, men en viss vrakprosent ved produk-
sjonen gjorde det mulig å benytte billig avfalls-
materiale ved oppbygging av fyllinger. Granulert
ekspandert leire (løs Leca) iblandet et minimum
sement har også funnet anvendelse som bakfyll på
støttekonstruksjoner og bak landkar for bruer.
I 1972 begynte Veglaboratoriet å undersøke muligheten
for bruk av polystyren som lett fyllmateriale i veg-
bygging. Basert på erfaringer fra bruk av materialer
til frostisolasjon tok man første gang i bruk
ekspandert poysteren (EPS) som bakfyll til brukar i
en tykkelse av 1.0 m. Etter hvert er EPS benyttet
til stadig større fyllingshøyder.
Fordelen ved bruk av EPS ligger i den lave densitet
på under 0.1 t/m3. Selvom materialet er et industri-
produkt med en høy pris pr. m3 er bruken av
materialet i svært mange tilfeller konkurransedyktig
med andre løsninger. I dag benyttes EPS i fyllinger
opp til 6 meter tykkelse, og det anvendes årlig ca.
35 000 m3 av materialet til lette fyllinger.
Like viktig som stabilitet av fyllinger er stabili-
teten av skjæringsskrâninger og de naturlige
skråninger som grenser inn til veg og jernbane.
Skråningers stabilitet er for en stor del knyttet
til foranstaltninger for å hindre vannets eroderende
virkninger. Veg- og jernbanegeoteknikere har en
betydelig erfaring på dette området og har utarbeidet
detaljerte retningslinjer for skråningers drenering.
Kunstig oppstramming av skråninger er ofte nødvendig
på grunn av arealknapphet. Under tiden var
skråningene tatt ut i så bratt skråning at de ikke
var stabile ved ekstreme nedbørsforhold. Ofte ble det
imidlertid bygget støttemurer. Etter endel år var
disse ofte i dårlig forfatning til tross for hånd-
verksmessig dyktig utførelse. De gamle dyktige
murere hadde ikke den teoretiske bakgrunn for
bygging av varige stabile murer ved ulike grunn-
forhold.

Bilde 6. Oppbygging av vegfyllinger med blokker av
ekspandert polystyren har løst mange problemer med
vegbygging på bløt grunn
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Betongblokker

Bilde 7. Tørrmurer av prefabrikkerte betongblokker
er tatt i bruk for støttemurer opp til 5 m høyde

Trådkurver

Bilde 8. Steinfylte trådkurver (gabioner) brukes
stadig større utstrekning som støttemurer
Forsterkning av gamle murer og utvikling av stabile
støttekonstruksjoner ble et viktig felt for geo-
teknikerne. Det ble tatt i bruk stagforankring for
gamle sviktende murer og utviklet nye murtyper fra
tunge betongkonstruksjoner til lette støttemurer
av betongblokker og steinfylte trådkurver
(gabioner).
Fundamentering av bruer
Bruene representerer en viktig og kostbar del av
jernbaners og vegers trasé. Fundamentering av
bruene ble en av de viktigste oppgaver for såvel
jernbanens geotekniske kontor som for veglabora-
toriet.
Trepeler av ubarket tømmer er det naturlige pel-
materiale i et land med store skoger og tømmerdrift.
Materialet er lett tilgjengelig overalt og kan
skaffes på kort varsel. De fleste av jernbanens
eldre bruer var bygget på trepeler. Fra enkelte
tommelfingerregler, som gikk ut på at en trepel bar
like mange tonn som pelen var lang, ble det på
grunnlag av prøvebelastninger og bearbeidelse av
erfaringsmateriale utarbeidet metoder for svevende
pelers bæreevne basert på skjærfasthet i kohesjons-
jord og på dreiebormotstand i friksjonsjord.
Betydningen av pelefundamentets totale dimensjoner
ble også tatt hensyn til ved planleggingen av funda-
menteringen. Det ble utviklet en spesiell ekspertise
på fundamentering på trepeler som også kom til nytte
for andre prosjekter innen bygningsindustrien.
Etter hvert kom også andre peletyper mere i bruk,
som blanke stålpeler til fjell med de problemer
som i den forbindelse er knyttet til korrosjon. NSB
tok i bruk katodisk beskyttelse av stålepeler, men
erfaringene var dog at stålpeler i leire i liten
grad er utsatt for korrosjon bortsett fra de til-
feller hvor grunnen består av resente avsetninger.
Vegvesenet tok tidlig i bruk borede peler og ut-
viklet metoder for fundamentering, kontrollog opp-
følging av spissbærende peler. NSB tok også i bruk
borede peler, f.eks. på det store fundament under
Oslo Sentralstasjon, på den tid den største funda-
menteringsoppgave som hadde vært gjennomført i Oslo.

Både vegvesen og jernbane hadde og har fremdeles
sine egne konsulentkontorer for brubygging. Det har
alltid vært et intimt samarbeide mellom de geo-
tekniske kontorer og brukontorene. På denne måte kom
geoteknikken på et tidlig stadium i prosjekterings-
arbeidet og kunne bidra til en rasjonell planlegging.
Frost i jord
De problemer frost i jord medfører for veg og jern-
bane har i alle år vært en av de fundamentale opp-
gaver for de to etaters geoteknikere. For veg-
laboratoriets vedkommende var arbeidet med frost i
jord lagt til bærelagseksjonen. For NSBs vedkommende
var det ingen egen seksjon, men oppgavene lagt til
det geotekniske kontor.
For jernbanen var det største problemet knyttet til
telehivingen. For vegvesenet var det først og fremst
bæreevnen under teleløsningen som var problematisk,
men senere, etter hvert som kravet til vegstandard
øket, ble det også viktig å eliminere telehivning
i vintermånedene.
Skaven-Haugs navn er i høy grad knyttet til dette
forskningsarbeide. Han brukte en stor del av sitt
kontors ressurser i krigsårene til å løse de teo-
retiske og praktiske sider ved telehivingen og var
omkring 1950 klar til å sette inn en storaksjon for
å kvitte jernbanen med de store omkostninger og
regularitetsproblemer telehivingen var årsak til.
Problemene med telehivingen har eksistert så lenge
det har vært utført byggearbeider i dette land.
Allerede i 1914 ble det ved Simen Johansson i
Sverige påvist eksperimentelt at vann strømmer
kapillært til telefronten og anrikes i rene islag.
Videre forsøk ved Taber og Casagrande i USA rundt
1930-årene avdekket andre sider ved telehivingens
mekanikk.
Det fundamentale verk for forklaring av telehivingen
er imidlertid utarbeidet av svensken Gunnar Beskow
1935. I de etterfølgehde år publiserte professor
Watzinger ved NTH sine beregnin9smetoder for
frostens nedtrengning i jord.
Her kommer da Skaven-Haug inn med sine mange av-
handlinger vedrørende den praktiske bruk av de
nevnte forskeres teoretiske grunnlag. Han ut-
arbeidet frostmengdekart for Norge og lanserte enkle
beregningsmetoder for frostens nedtrengning på
grunnlag av disse. I de senere år av sin yrkesaktive
tid lanserte han epokegjørende nye ideer i for-

Bilde 9. Isolasjonsmaterialer av ekstrudert poly-
styren er tatt i bruk for å hindre frostens ned-
trengning
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bindelse med isolering med de nye høyverdige isola-
sjonsmaterialer. Han fikk da også Glavaprisen og stor
internasjonal anseelse for sine bidrag til å løse
telehivingsproblemet.
Skaven-Haug var også den drivende kraft i forbindelse
med "Utvalg for frost i jord" som var et samarbeids-
prosjekt mellom flere institusjoner, hvor Veg-
laboratoriet, NTH og NG! dannet tyngdepunktet. Pro-
sjektet var finansiert av NTNF og Vegdirektoratet og
pågikk i årene 1970-76.
En rekke publikasjoner ble utsendt i disse årene.
For å samle den viten som fantes på dette felt ut-
arbeidet utvalget i 1976 en lærebok bygget på
tidligere publiserte kunnskaper og utvalgets
forskningsresultater. Denne læreboken "Sikring mot
teleskader" vil i mange år bli stående som et
standardverk for alle som arbe í der med problemer
knyttet til fundamentering i vårt vinterland.
Bærelag og ballast
Veglaboratoriet ble tidlig organisert med en egen
bærelagseksjon. Ved jernbanen henregnes det til-
svarende konstruksjonselement, ballasten til over-
bygningen sammen med sviller og skinner. Ved begge
etater ble det imidlertid geoteknikere og geologer
som kom til å beskjeftige seg med dimensjonering,
maerialpåvisning og kvalitetskontroll.
Det er foretatt kartlegging av forekomster. For veg-
vesenets vedkommende er forekomstene inntegnet på
kartblad for de enkelte fylker og disse á jour-
føres med visse mellomrom.
For disse mest påkjente deler av vegen er det
sjelden tilfredsstillende materialer å finne i
nærmeste skjæring. Det er påkrevet med materialtak
som oftest både i fjellog løsavleiringer, og de kan
ligge i eller utenfor linjen. Kvaliteten og tran-
sportutgiftene er parametre som har stor betydning
for anlegg og vedlikehold.
Ingeniørgeologi
I vårt fjellrike land hvor skjæringer og tunneler i
fjell har fått en stadig større betydning ved veg-
og jernbaneanlegg er geologenes bidrag til rasjonell
anleggsdrift påkrevet.
Det er nevnt at den første sjef for jernbanens
geotekniske kontor var utdannet geolog og berg-
ingeniør. Vegvesenet har hatt en egen geologisk
seksjon.
Det er imidlertid en så sterk tilknytning mellom de
forskjellige yrkesgrupper, geologer, ingeniørgeologer
og geoteknikere at man ikke kan omtale jernbane- og
veggeoteknikk i årene 1950-1975 uten å påpeke geo-
logifagets betydning som grunnlag for den geo-
tekniske utvikling som har foregått. De forskjellige
yrkesgrupper har da også utført arbeider som har
overlappet hverandre fra tid til annen.
Den geologiske seksjon ved Veglaboratoriet har hatt
som oppgave på påvise hvilke materialer som er mest
velegnet til vegbygging og har utviklet metoder
til kvalitetsbedømmelse. Likeså har den nevnte kart-
legging av forekomster vært en oppgave for seksjonen.
Med de stadig økende krav til vegens linjeføring er
bedømmelse av fjellets kvalitet blitt en viktig del
av planleggingen. Allerede i midten av 60-årene
hadde Veglaboratoriet årlig over 60 tunnelpro-
sjekter til vurdering og antall prosjekter hvor
fjellkvaliteten er avgjørende har siden spilt en
stadig større rolle.

Uten forkleinelse for de mange universitetsut-
dannede geologer som har utført betydningsfullt
arbeid for veg og jernbane skal pekes på at den ut-
dannelsesretning som ble utviklet ved NTH i disse
årene og som har gitt betegnelsen ingeniørgeologer
har gitt et teoretisk grunnlag som har gjort dem
i stand til å yte en viktig rådgivende funksjon ved
de mange anlegg i fjell som veg og jernbane etter
hvert har stått overfor.
Mekanisering av boringsarbeidet
Ved inngangen til 1950-årene ble boringsarbeidet
stort sett utført manuelt. Skovlbor, dreiebor og
prøvetaker var de vanlige redskap som ble sendt ut
med borelaget. Hjelpeutstyret til nedtrykking og
opptrekking av redskap var basert på vågarm eller
stubbebryter.
I 1960-årene startet Veglaboratoriet, i samarbeid
med NGI, et utviklingsprosjekt for å mekanisere
boringsarbeidet. Dette arbeidet pågikk kontinuerlig
frem til at AB1-boreriggen var utviklet i 1975 og
fortsatte deretter videre med utvikling av AB2-bore-
riggen som var klar til å tas i bruk i 1980.
I dag benytter både veg og jernbane det mest moderne
utstyr med kjørbare rigger med hydraulikk og avansert
elektronisk utstyr. Statens Vegvesen er nå utstyrt
med ca. 35 hydrauliske borerigger for geotekniske
undersøkelser og 8 fjellborerigger for Odex-boring.
Den største betydning ved mekaniseringen av bore-
arbeidet ligger i det forhold at omkostningene ved
hver enkelt prøve eller fasthetsbestemmelse er be-
tydelig redusert. Antallet bestemmelser ved hvert
oppdrag har kunnet økes og grunnlaget for den geo-
tekniske analyse er blitt sikrere.
Undervisning
Veglaboratoriets arbeid i perioden 1950-1975 kan
ikke omtales uten å komme inn på den kurs- og opp-
lysningsvirksomhet som har vært gjennomført. Kurs
for vegvesenets forskjellige funksjonærer har vært
avholdt såvel ved Veglaboratoriet i Oslo som ute i
distriktene.
Etter avtale mellom NTH og Veglaboratoriet ble det
etablert en ordning med at høgskolestudenter fikk
utført sitt store eksamensarbeide ved laboratoriet.
Jernbanens geoteknikere har vært faste timelærere
ved Jernbaneskolens kurs for baneformenn og bane-

Bilde 10. ABl boreriggen var ferdig utviklet i 1975
og betydde en vesentlig rasjonalisering av borings-
arbeidet
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mestere foruten at dr.har utført mere tilfeldig fore-
dragsvirksomhet i jernbanens distrikter.
Refleksjoner om fremtidig utvikling
Selvom utgangspunktet og problemene for veg og jern-
bane hadde svært meget felles hva angikk geoteknikk
kom utviklingen i løpet av den omtalte periode og i
etterfølgende tid til å gå i noe forskjellig retning.
Mens mangelen aven forskningsinstitusjon før 1950
hadde fremtvunget en grunnforskning i geoteknikk ved
jernbanens geotekniske kontor, var det etter
kontorets oppfatning nå ingen grunn til å drive annen
forskning enn den som eventuelt knyttet seg til
spesifikke jernbane-tekniske problemer. Generell geo-
teknisk forskning ble best og mest rasjonelt ivare-
tatt av NG! og NTH.
Et spesielt jernbaneteknisk prohlem var imidlertid
frost i jord. Det dominerende problem som tele-
hivingen var for NSB i 1950 er i dag vesentlig redu-
sert og krever ikke lenger noen stor forsknings-
innsats ved NSB.
De store jernbaneanleggs tid var forbi. Det gjensto
i 1960 bare ett stort jernbaneprosjekt, nemlig Oslo
Sentralstasjon med jernbanetunnel under sentrum. NSB
valgte å engasjere det da vel etablerte NG! som
konsulent for en stor del av dette prosjektet. Selv
om nye store jernbaneprosjekter, som f.eks. jern-
bane til ny hovedflyplass for Oslo, blir aktuelt,
vil det neppe komme på tale å utbygge jernbanens
geotekniske kontor vesentlig ut over den status det
har i dag med en bemanning på ca. 10 personer.
Vegbyggingens voldsomme ekspansjon i perioden og
videre frem til i dag har derimot gjort det nød-
vendig å intensivere innsatsen på det geotekniske
fagområde for vegvesenet. Bemanningen på Veg-
laboratoriets geotekniske seksjon er ca. 25, men det
er i tillegg til dette utbygget lokale geotekniske
kontorer i 17 fylker med en samlet bemanning på stort
og smått med 128 personer.
Direktør Kaare Flaate uttrykte i en artikkel fra
1963 et ønske om at grunnundersøkelser måtte bli ut-
ført som en del av prosjekteringen av veganlegg og at
oppdragene måtte behandles ut fra en bredest mulig
målsetning i samråd med prosjektørene. Det synes som
denne målsetning langt på veg må være oppfylt. Den
fortsatte utvikling av Veglaboratoriet vil derfor
være avhengig av hvilke investeringsmidler myndig-
hetene stiller til disposisjon for vegvesenet.

Veglaboratoriet/Statens Vegvesens bemanning innen
geoteknikk 1950-87
Ar Antall ansatte som arbeider med grunnunder-

søkelser/geoteknikk
Veglab.

1950 10
1955 16
1973 30
1975 30
1980 28
1987 24

Lab.funksjonen i fylkene

4 fylker med 33 personer
8 fylker med 68 personer

17 fyl ker med 151 personer
17 fylker med 128 personer
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Om foredragsholderen:
Ove Eide gikk ut fra NTH i 1942 og startet sin karriere på bru-kontoret i Statens Vegvesen. Der var han i 4 år
til han gikk over på Veglaboratoriet hvor han arbeidet med geoteknikk i 5 år. I slutten av 1951 begynte han i
brakka på Blindern på Geoteknisk Kontor i det som senere ble NGI. Han har alltid vært og er fortsatt opptatt
av å finne optimale fundamenteringsløsninger såvel i inn- som utland. Tunnelbanen i Oslo var ingen lett geo-
teknisk oppgave.

UTFØRELSE AV OSLO TUNNELBANE I ARENE 1955 - 1975
Ove Eide, Sjefsingeniør NGI

l. Innledning
Etter krigen foregikk den største utbyggingen med
nye boligfelter og drabantbyer i østlig retning. Det
var Lambertseter, østensjøområdet og Groruddalen.
Dette gjorde det nødvendig å bygge forstadsbaner som
så skulle føres i tunnel inn til sentrum.
For å planlegge dette ble Plankontoret for Forstads-
og Tunnelbaner opprettet. De fremla sin innstilling
i 1954. Men allerede i 1949 hadde Plankontorets
sjef, J. Vogt-Nilsen, innledet et samarbeide med
Geoteknisk Utvalg som var forløperen til Norges
Geotekniske Institutt. Det kan således sies at NGI
hadde et stort og interessant oppdrag allerede før
det ble offisielt startet i 1951, og dette oppdraget
strakte seg over tidsrommet 1952 - 1975.

~

~A~,!!!O":~

Fig. l. Oslo Tunnelbane
2. Trasé- og lengdeprofil
Forstadsbanene går sammen i tunnel på Tøyen, og føres
derfra samlet inn til sentrum som dobbeltsporet bane,
Fig. l. Første byggetrinn gjaldt frem til ende-
stasjonen på Grønland Torg, men beslutningen om en
forlengelse til Jernbanetorget stasjon kom såvidt
snart at utbyggingen her skjedde samtidig. Tunnel-
banen frem til Jernbanetorget stasjon sto ferdig i
1966.

Sammenknyttingen med de vestlige forstadsbaner ved
Nationaltheatret kom først 10 år senere, i 1976.
Lengdeprofilet er vist i Fig. 2. Strekningen fra
Nationaltheatret til Tøyen stasjon utgjør 2.733 m,
hvorav ca. halvdelen, 1.440 m, er i leire.
En tunnel bare i fjell var ikke aktuell p.g.a. den
store avstand opp til terreng ved stasjonene. Det var
derfor klart at tunnelen måtte angripes ovenfra.
Hovedproblemet ble stabilitet aven åpen utgraving
i leire.

3. Grunnforhold
Fjellgrunnen består stort sett av lagdelt kalkstein
og leirskifer, og på strekningen Jernbanetorget -
Stortinget er det alunskifer.
Fjellet er sterkt foldet og danner rygger og dyp-
renner i NØ-SV retning, og fjellet er gjennomskåret
av syenitt-porfyrganger av varierende tykkelse.
Mektighet av leiravsetningen i de forskjellige dyp-
renner langs tunne1traséen er:
Studenterlunden 35 m
Jernbanetorget 30 m
Vaterland 25 m
Grønlandsleiret 46 m
Tøyen 25 m
Tre typiske borprofiler er vist i Fig. 3-5. Leiren
er avsatt i sjøvann, idet den marine grense i Oslo
er ca. kote 220. Leiren er "normalkonsol idert", men
noe forkonsolidert ved forvitring ned til en viss
dybde.
I Studenterlunden ligger terrenget på ca. kote 9 m
og på Grønland ca. kote 3 m. Leiren her er lite
sensitiv, og vingeborskjærfastheten er i størrelse
ca. 30 kPa.
I Vaterland er det påtruffet tørrskorpeflak i 7-9 m
dybde som må skrive seg fra tidligere skredvirksom-
het.
På Tøyen er terrenget i Sørligaten ca. kote 26 m.
Leiren er her kvikk under ca. 10 m dybde, og skjær-
fastheten, ca. 20 kPa, er mindre enn i de lavere-
liggende bydeler.
Målte terrengsetninger var i Studenterlunden 3 mm/år,
på Grønland 2-4 mm/år og i Sørligaten 6-8 mm/år.
4. Stabilitet av åpen utgraving i leire
En enkel utførelse ville være å ramme langsgående
spuntvegger og grave ut i en åpen innvendig av-
stivet byggegrop. Hovedspørsmålet var da hvor dypt vi
kunne grave før det skjedde et grunnbrudd med bunn-
oppressing. Geoteknisk problem nummer én var å skaffe
en pålitelig metode for â beregne kritisk gravedybde.
I litteraturen er dette stabilitetsproblem blitt be-
handlet først av Terzaghi i 1943. Terzaghi regnet
med en bruddfigur som vist i Fig. 6. Inntrufne brudd
hadde imidlertid vist at denne måte å regne på var
på den usikre siden for dype utgravinger, og i de
tilfeller hvor det var stor fasthet, f.eks. forvitret
leire i de øvre lag.
Skempton hadde med assistanse av andre engelske geo-
teknikere i 1951 funnet en tilnærmet løsning for be-
regning av dyptliggende fundamenters bruddlast i
leire:

q = y·D + NK'Su
hvor
q = fundamentets bruddlast
y = leirens romvekt
D = fundamentdybde
Su = leirens udrenerte skjærstyrke
NK = koeffisient avh. av fundamentets dybde og form
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Stabilisering av byggegrop Samlet lengde (m) Prosent (%)

A Seksjensvis graving
B Avlasting ved avgrav¡ng
C. Spuntvegger til fjell
O Trykkluft
E. Vann
F. Bunnskjold
G Slisse'legger med Iverribber

40
105
170
162
J)

130
200

Sum It.l.Om

2,8
1.J
11.8
52,9
2,J
9,0
13,9
100%

Fig. 2. Lengdeprofil
Denne beregningsmåte kan også benyttes for beregning
av kritisk gravedybde idet vi setter q : O. Det vil
si at vi antar at leiren tåler den samme avlastning
som tilleggslast i en viss dybde. Dette ble også
forelest av Skempton i 1953.
For oss gjaldt det å kontrollere om denne hypotese
holdt stikk. Det er f.eks. forskjell mellom et stivt
fundament og bunn i en åpen utgraving.
Formelog diagram for beregning av kritisk grave-
dybde er vist i Fig. 7.
Det gjaldt å oppspore eksempler på utgravinger i
leire hvor det hadde skjedd et grunnbrudd med bunn-
oppressing eller hvor en hadde tydelige indikasjoner
på at sikkerheten mot bunnoppressing var meget liten.
Der hvor det var mangelfulle grunnundersøkelser fore-
tok vi vingeboringer og supplerende undersøkelser.
Plankontoret for forstads- og tunnelbaner utførte i
samarbeide med NGI sommeren 1953 i alt tre prove-
sjakter, én i Sørligaten på Tøyen og to på
Normannsløkka ved Ensjøveien.
Fig. 8 viser grunnbrudd i en prøvesjakt ved Ensjø-
veien, og Fig. 9 viser et foto fra befaringen etter
bruddet.
Det ble også inkludert tre utenlandske eksempler;
fra Sverige, England og USA.
Etter endt studie hadde vi 14 eksempler, hvorav 7
var gått til totalt brudd, 4 delvis brudd og 3 var
vellykket, men med meget lav sikkerhet, som angitt
i Tabell l.
Konklusjonen på studiet var at den angitte metode for
beregning av kritisk gravedybde var tilfredsstillende
for praktiske formål.
¡,letodenkan gi en noe for ugunst ig vurderi ng ved
dype sjakter med liten diameter, men for utgravinger
med dimensjoner som for tunnelbanen synes den å passe
bra.
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Vi fant derfor å kunne anbefale at det ble pro-
sjektert med såvidt lav sikkerhet mot bunnopp-
pressing som F = 1.3.
Valg av utførelsesmåte (se Fig. 2)
~~~~jQ~~~~~-g~~~~~g
Det ble på hele tunnelstrekningen gravet i sek-
sjoner med suksessiv innsetting av stivere og ved
støping av bunnsåle. Seksjonens lengde kunne
variere fra 2-10 m.
Det var bare på et lite parti ved Enerhaugen Syd at
dette alene var tilstrekkelig for å oppnå sikkerhet
mot bunnoppressing.
~~l~~!~~9_~~9_~~9~~~~~g_~~_!~~~~~9
På.et parti i Vaterland hvor det ikke var nær-
liggende bygninger ble stabiliteten sikret ved av-
graving på begge sider.
~~~~!~~gg~~_!~l_!j~ll
På et annet parti i Vaterland hvor dybden til fjell
under bunn utgraving varierte fra O til ca. 8 m ble
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Fig. 6. Beregning av stabilitet av utgraving etter

Terzaghi 1943
utgravingen sikret ved spuntvegger til fjell. Uten
dyp spunt ville sikkerheten mot bunnoppressing være
ca. 1.0 eller noe i underkant av dette.
Erfaringene fra dette var at vi fikk meget store
innbøyninger av spunten under nedre stivelag.
Maksimalt var innbøyningen av størrelse 15-20 cm, og
setning av terreng var av samme størrelse. Metoden
krever en meget stiv spuntvegg hvis setningene skal
reduseres.
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Fig. 9. Forsøkssjakt ved Ensjøveien etter grunn-
brudd

5

~!9~~~1~9_1_!~~~~l~!!
Som det fremgår av Fig. 2 ble over 50% av tunnel-
banen gjennom dyprennene utført i trykkluft. Det
gjelder partiet i Vaterland med Jernbanetorget
stasjon, Grønlandsleiret og Grønland stasjon.
Prinsippet er at det graves i åpen avstivet bygge-
grop så dypt som tillatt med hensyn til faren for
bunnoppressing. Deretter støpes tunneltaket og be-
lastes, og utgravingen settes under trykkluft. De
utgravde masser sluses ut i vagger og tunnelbunn og
vegger støpes i trykkluft. Tunnelen i Grønlands-
leiret er illustrert i Fig.10.
Maksimalt ble det brukt l atmosfæres overtrykk,
svarende til ca. 5 m jordtyngde. Overtrykket er
gunstig med hensyn til avstivingskrefter, idet
lufttrykket også virker på veggene.
?!~~1l1~~~1~9_~~~_~~~~
På en 33 m lang tunnelstrekning øst for Grønland
stasjon er dyputgravingen utført med vann som
stabilisering. Denne seksjon ble gjort for å kunne
plassere sluser for trykkluft som skulle brukes ved
den videre fremdrift i Grønlandsleiret.
Det ble først gravet til 6 m dybde hvor sikkerheten
mot bunnoppressing var ca. 1.3. Deretter ble gropen
fylt med vann og det ble gravet til 11.5 m dybde i
vann.
Bunnen ble avrettet med sand, og prefabrikkerte T-
formede bunnelementer plassert og festet til spunt-
veggen på begge sider. Deretter ble bunn og vegger
støpt under vann. Vannstanden kunne da senkes og
tunneltaket støpes tørt.
?!~~1l1~~~1~9_~~~_~j~le_~~_~~~~~~j9l~
For dyprennen i Sørligaten på Tøyen, som utgjorde
ca. 150 m av tunnellinjen, ble det etter forslag
fra Ingeniørene Bonde & co. brukt en ganske
spesiell metode for å unngå bunnoppressing. Ut-
gravingsdybden på Tøyen er bare 7.5 m, men leiren
har mindre skjærfasthet enn på Grønland, og under
10 m dybde er det kvikkleire.
Fremgangsmåten som ble anvendt på Tøyen er illu-
strert i Fig. ll. Det ble først gravet til 5 m
dybde, som gir tilstrekkelig sikkerhet for en vanlig
avstivet utgraving. Deretter ble taket støpt i til-
slutning til spuntveggene og fundamentert på tre
rader stålpeler, som på forhånd var rammet til fjell.
Taket ble belastet ved påfylling.
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Dimen- Dybde Belastn. Rom- Skjær- Nk Sikker-
Sted sjon D pil over- vekt styrke B/L D/B tear. het AnmerkningB . L flate

k~/m3 Su F
m m p kPa kPa

l. Pumpestasjon
Fornebu, Oslo ...... 5,0·5,0 3,0 0,0 17 ,5 7,5 l,O 0,60 7,2 1,03 Totalt brudd

2. Lagerbygning,
Drammen ............ 4,8' 00 2,4 15,0 19,0 12,0 O 0,50 5,9 1,16 Tota lt brudd

3. Pilarsjakt,
Goteborg ........... O 0.9 25,0 0,0 15,4 35,0 1,0 28,0 9,0 0,82 Tota lt brudd

4. Septiktank,
Drammen ............ 5,5·8,0 3,5 10,0 18,0 10,0 0,69 0,64 6,7 0,93 Totalt brudd

5. Forsokssjakt N,
Ensjøyeien ......... ø l,S 7,0 0,0 18,5 12,0 1,0 4,7 9,0 0,84 Tota lt brudd

6. Utgraving
Grev Wedels Plass,
Oslo 5,8'8,1 4,5 10.0 18,0 14,0 0,72 0,78 7,0 1,08 Totalt brudd

7. Kronibussjakt,
Tyhol t, Trondheim·· 2,7'4,4 19,7 0,0 18,0 35,0 0,61 7,3 8,5 0,84 Totalt brudd

8. Pumpestasjon,
Jernbanetorget, Oslo 12,2'8,5 6,3 0,0 19,0 22,0 0,7 0,74 6,9 1,25 Delvis brudd

9. Lagerbygn ing,
Freia, Oslo ........ 5,0.00 5,0 0,0 19,0 16,0 O 1,00 6,4 1,02 Delvis brudd

10. Sjakt,
Shellhaven ......... O 5,5 5,2 10,0 15,4 16,0 1,0 0,95 7,5 1,34 Delvis brudd

Il. Forsøkssjakt,
Sorliqaten, Oslo ... O l,S 12,0 0,0 18,5 21,0 1,0 8,00 9,0 0,85 Delvis brudd

12. Nybygg,
Storgaten, Oslo .... 8,0'4,0 6,7 0,0 19,0 17,5 0,5 1,70 8,0 1,10 Vellykket utgraving

13. Tunnelbanen,
Chicago ............ 16,0· 00 11 ,3 0,0 19,0 35,0 O 0,70 6, l 1,00 Vellykket utgraving

14. Forsokssjakt S,
Ensjoveien, Oslo ... O l,S 11,0 0,0 19,3 27,0 1,0 7,30 9,0 1,14 Vellykket utgraving

--

Tabell l. Etterberegning av sikkerhet mot bunnoppressing

",l:- ,

~:l .:

;~.~

Fig.IO. Tunnel Grønlandsleiret

Fig. 11. Lengdeprofil av utgravingen på Tøyen.Sikring mot bunnoppressing ved bunnskjold

I en utgravning inntil fjellet i den ene enden av
tunnelstrekningen ble det montert bunnskjold, ett på
hver side av midtsøyleraden. Føringen for skjoldene
var langsgående skinner som var stemplet mot taket.
Skjoldene kunne således oppta et oppadrettet trykk
fra bunnen av utgravningen. Frempressingen skjedde
med to 1 MN donkrefter for hvert skjold. Massene ble
gravet vekk på oppsiden av skjoldene etter hvert som
disse ble presset frem, og bak skjoldene ble det
montert ferdigstøpte bunnelementer. Disse ble stemplet
mot taket og senere innstøpt i bunnplaten.
Tunnelbanen gjennom Studenterlunden
Den endelig sammenbinding av de østlige og vestlige
forstadsbaner skjedde i 1976, dvs. ca. 10 år etter at
Jernbanetorget stasjon var ferdig. På det tidspunkt
skulle også NSB-tunnelen gjennom byen bygges, og den
ble lagt i sanne trasé gjennom Studenterlunden og
under forstadstunnelbanen. Gravedybden i Studenter-
lunden ble derfor vesentlig større enn for tidligere
prosjekter, ca. 16 m som er omtrent det dobbelte av
kritisk gravedybde.
En rekke alternative utførelsesmåter ble undersøkt.
Det mest nærliggende ville være å bruke trykkluft, men
vi var på det tidspunkt blitt klar over de store
helsemessige betenkeligheter som dette medførte,
spesielt med så stort overtrykk som var nødvendig i
dette tilfellet. Det ville også bli kostbart p.g.a.
kort arbeidstid i trykkluft og lang slusetid.
Andre alternative metoder som ble undersøkt var ned-
senking av cassuner, frysing eller skjolddrift. Begge
de to første metoder hadde vært brukt på Stockholm
tunnelbane. Frysing avet hvelv under utgravingsbunn
ville kunne gi store problemer etter opptining og er-
faringene fra Stockholm var ikke særlig attraktive.
Skjolddrift ville kreve fire separate tunneler, og
det var ikke akseptabelt for jernbanen som skulle
kunne skifte spor på denne strekningen.
In situ støpte betongvegger, såkaHe "s1i55evegger"
med tykkelse ca. l m og sterkt armert, er meget
stive vegger. De var imidlertid ikke tilstrekkelig
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sterke til å spenne fra et nedre stiverlag og helt
ned til fjell i ca. 30 m dybde.
Det ble da funnet en løsning som godt kan kalles et
"columbi egg" idet metoden så vidt vites ikke har
vært anvendt tidligere. Prinsippet er at det eta-
bleres et stivt åpent "kassesystem" under bunn ut-
graving før utgravingen starter. Derved oppnådde vi
en avstiving av lengdeveggene under bunn utgraving,
og veggfriksjon mot lengde- og tverrvegger sørget
for at leiren ikke ble presset opp i bunnen selvom
det var åpent. Lengdeveggene ble støpt først og der-
etter tverrveggene som ble avsluttet i nivå med
ferdig utgraving, se Fig. 12.
Den videre fremdrift var følgende:

utgraving til underkant tunneltak
støping av tunneltak
tunnelutgraving under tak
støping av mellomdekket
tunnelutgraving under mellomdekket
stoping av bunn

Fundamentering
Hvorledes de forskjellige strekninger av tunnelbanen
er fundamentert er angitt i Fig. 2.
Størstedelen av tunnelen er fundamentert på stålpeler
til fjell eller opphengt på spuntveggene der de er
rammet til fjell. I Studenterlunden ble det brukt
massive stålpeler som ble rammet gjennom innstøpte
rør i slisseveggene.
Jernbanetorget stasjon og Grønland stasjon er funda-
mentert på borede in situ støpte betongpeler.
På Jernbanetorget stasjon ble det lagt inn et perme-
abelt sandlag under bunnplaten med det formål å
sørge for oppdrift og derved redusere pelelastene.
Den planlagte oppfylling med heving av Jernbanetorget
har det imidlertid ikke blitt noe av.
På Grønland stasjon ble støping av pelene avsluttet
i nivå med bunnplaten og forlenget oppover med stål-
søyler for bæring av mesanindekk og tunneltak, dvs.
at utgravingen ble gjort etter "opp/ned"-metoden.

Slisse-
vegger

Fig. 12. Oslo Tunnelbane og NSB tunnel,
Studenterlunden

I Grønlandsleiret hvor dybden til fjell er meget
stor er tunnelen utført flytende.
7. Kontrollmålinger
Det ble utført en meget omfattende instrumentering
og kontrollmåling på i alt 6 seksjoner av ca. 30 m
lengde. Disse seksjoner er betegnet:
Vaterland 1, 2 og 3, km 1.373, 1.40B og 1.450
Grønland 1 og 2, km 1.559 og 1.692
Enerhaugen Syd, km 1.9B2
Alle måleresultater fra disse seksjoner er publisert
i Norwegian Geotechnical Institute, Technical
Reports No.1, 3, 5, 6, 7 og B.
Et eksempel på en typisk instrumentering er vist
Fig. 13.
NGI fikk anledning til å utvikle utstyr for måling
av jordtrykk og poretrykk, avstivingskrefter og
spuntmomenter, deformasjoner i form av bunnhevning,
innpressing av spuntvegger og terrengsetninger.
Disse forhold kan vanskelig beregnes teoretisk idet
de er avhengig av utførelsesmåten, tid for gjennom-
føring og årstiden med hensyn til temperatur og
tele. Det må derfor for mange av disse forhold
etableres et empirisk grunnlag. Nytteeffekten av
målingene var at vi kunne justere dimensjoneringen
underveis, idet arbeidet strakte seg over lang tid.
Prosjektet med slissevegger i Studenterlunden med-
førte også en rekke spesialforsøk. Før arbeidene
startet ble det utført en prøvegrøft hvor vi
studerte stabil itet og deformasjoner ved å variere
romvekten og nivå av støttevæsken.
Forskjellige mudtyper ble prøvet ved utstøping av
forsøkspeler for trekkforsøk. Dette ble gjort for å
finne frem til den gunstigste mudtype med hensyn til
skjærfasthet mot leiren.
Det ble også gjort et forsøk som kunne ha sin plass
i Guinness rekordbok. Et enkelt trykkforsøk ble ut-
ført på en "uforstyrret prøve" med tverrsnitt
3.5 x 9 m og høyde 12 m (37B m3). Det ble påført be-
lastning på toppen og reduksjon i sidestøtten ved å
senke mudnivået. Skjærstyrken stemte godt overens
med aktivt triaks.
B. Inntrufne brudd
I Sørligaten på Tøyen ble det, som tidligere nevnt,
brukt U-formede bunnskjold. Disse ble montert på
fjell i den ene ende. Ved en misforståelse ble det
gravet for langt ut i leiren og vi fikk et grunn-
brudd. Etterberegningen viste at det stemte godt med
det etablerte beregningsgrunnlag. Det viste også at
vi ikke arbeidet med unødig høy sikkerhet. Bruddet
ble forsøkt stabilisert ved elektroosmose og skapte
for øvrig ikke noe stort problem.

Prasisjonsstltnings-
môlar

L~IRE Oa1ormosjonsm;8lailZ
c

O, Kioftmôlar<i!

Kanal for inklinomlZtai

Fig. 13. Eksempel på komplett instrumentert måle-
stasjon på tunnelbanen
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Ved full utgraving aven 60 m lang byggegrop i
Vaterland med tverrspuntvegg midt i Akerselva skjedde
det en innsparking av tverrspuntveggen som fylte
byggegropen med vann. Det ble meget diskusjon om år-
saken til bruddet, om det skyldtes underdimensjo-
nering eller selve utførelsen av avstivingen. Svaret
fikk vi da ståldelene ble trukket opp. Det viste seg
at putenepå langveggene ikke var tilstrekkelig
sveiset til spuntveggene. De kunne derfor ikke oppta
kraften fra skråstiverne mat tverrspunten. Dette er
et generelt problem som det gjelder å være oppmerksom
på ved alle hjørneavstivinger.
9. Sluttbetraktninger
Tunnelarbeidene ble gjennomført etter planene uten
alvorlige komplikasjoner av geoteknisk art.
Hvis arbeidene skulle ha vært utført i dag ville nok
endel ha blitt gjort annerledes. Trykkluft ville
neppe være aktuelt av helsemessige grunner. Graving
under vann viste seg å være både tidkrevende og
kostbart.
Studenterlund-metoden ville antagelig ha blitt brukt
på de vanskeligste partiene, slik som Jernbanetorget,
Grønlandsleiret og Tøyen. Som nevnt kom Studenter-
lunden 10 år senere.
NGI vil neppe få anledning til å utføre så omfattende
målinger i forbindelse med dyputgravinger i leire på
noen annen jobb, men det skulle heller ikke være nød-
vendig med de erfaringer som nå foreligger.
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Om foredragsholderen:
Jan Friis tok først sikte på å bli Vannbygningsingeniør. Etter fullført hovedoppgave på NTH i 1947 dro han
til Sveits for â få vannbygningspraksis.
I 1950 kom han tilbake og trådde inn i Norsk Teknisk Byggekontroll som han far var deleier i. I NOTEBY ble
han bitt av den geotekniske basillen og som det står i et større intervju om ham i RIFs medlemsblad:
"Stein og jord har senere vært hans bord".

GEOTEKNISK KONSULENTVIRKSOMHET
Jan Friis, fhv. Direktør NOTEBY

Den generasjon jeg tilhører har antakelig "valgt" å
leve i en periode som kan vise seg å være den
gunstigste i menneskehetens historie sett både i
fortid og fremtid. Forutsatt at man hadde sluppet
noenlunde helskinnet fra Hitlers krig, så ble
perioden fra 1945-1975 en idyllisk tid sett med
dagens øyne. Vi som hadde hoveddelen av vårt yrkes-
aktive liv i denne perioden opplevet en kontinuerlig
fremgang uten slike alvorlige problemer som i dag
gjør seg gjeldende, herunder økonomiske tilbakeslag
og arbeidsløshet, miljøforurensning og narkotika.
Siden utgangspunktet og forutsetningene var så be-
skjedne og enkle i 1945-50, ble fremgangen i de
neste årtiene så påtakelig enten det nå gjaldt ens
private og personlige forhold eller f.eks. det å
drive geoteknisk konsulentvirksomhet.
Eksempelvis ble det i 1950-52 planlagt å bygge noen
boligblokker et sted i utkanten av Oslo, hvor
etter hvert såvel familiene Bjerrum som Eide og
Friis flyttet inn. Det faIt oss i byggenemden
overhodet ikke et øyeblikk inn at det kunne bli bruk
for garasjer. Bil var noe helt fjernt og uvirkelig.
Arbeidsforholdene i disse tidlige år kan belyses med
en NOTEBY-historie: En boringsleder med assistent
labbet utover isen et sted i Norge. De dro dreie-
borutstyret på en kjelke bak seg. Det var 30 kulde-
grader og skarp sno, men boret ble det hele dagen.
Da de to var på vei utover igjen neste morgen var
det det bare 10 kuldegrader og stille. Da snur
boringslederen seg til assistenten og sier: "Du, det
er fært så lummert det er i dag, da"!
For min egen del hadde jeg frem til 1950 forutsatt
at vannbygging skulle være mitt fagfelt. På det tids-
punkt hadde NOTEBY fagfeltene betongteknologi, vann-
bygging og geoteknikk. Sistnevnte var det dominerende
og hadde fått en solid faglig status i markedet
takket være den innsats som Sverre Skaven-Haug hadde
gjort for NOTEBY i egenskap av tilknyttet geoteknisk
konsulent.
Jeg valgte å skifte fag fra vannbygging til geo-
teknikk. Det lot seg gjøre fordi jeg hadde Sverre
Skaven-Haug å støtte meg til og også fordi NGI var
opprettet og Laurits Bjerrum var på plass. NGF var
startet og vi hadde fått et geoteknisk, faglig
miljø. Noen år senere fikk vi den første professor
i geoteknikk på NTH ved Nilmar Janbu og dermed en
ytterligere utvidelse av forskning og fagmiljø og
tilgang på unge sivilingeniører med utdannelse i
faget.
Innen konsulentmiljøet vokste og utviklet Rådgivende
Ingeniørers Forening seg, et miljø som også var av
stor betydning for den som ville drive rådgivende
ingeniørvirksomhet innen fagfeltet geoteknikk. Det
var for øvrig mye å sloss om innen RIF, skulle det
f.eks. være lov å trykke en brosjyre?

Jeg kan ikke gå inn på oppdragene i perioden 1950-75,
jeg må innskrenke meg til å si at oppdragene sto i
kø, det var aldri på tale å gi tilbud, ikke kostnads-
overslag engang. Omfanget av undersøkelsene i felt og
laboratorium bestemte vi selv. For eksempel tak vi
for en kornsilo i Larvik opp 12 prøveserier 25-30 m
dybde, utførte 12 ramsanderinger og en hel del skru-
plateforsøk.
I disse årene hadde vi en serie med store oppdrag som
f.eks. aluminiumsverkene i Mosjøen, på Lista og
Husnes, PM 3 og 4 på Saugbruksforeningen, Shell-
bygget, store boligfelt, kaianlegg, dammer for Lyse
Kraft, og de første oljeraffineriene, først ESSO på
Slagen og så Shell på Sola. I slutten av perioden kom
den marine geoteknikk inklusive byggedokkene i
Stavanger og Andalsnes, slissevegg i Kongens gate
frem til de siste års oppgaver og dagens stagnasjon.
For utskipningsanlegget for LKAB i Narvik utførte vi
diamantboringer i fjell på 25 m vanndyp. Vi brukte en
stor lekter, men en dag det blåste opp mistet vi et
anker. Vi sendte ned en froskemann som fant ankeret.
Det lå ved siden aven torpedo. Den var fra 9 april
1940 da tyskerne senket panserskipet Norge som frem-
deles ligger på bunnen midt i Narvik havn. Vi til-
kalte marinen som kom og fant enda en torpedo. Da la
dynamitt på torpedoene og fyrte av. Vannsøylene sto
50 m til værs. Aret før hadde vi utført seismiske
målinger i området. Vi lå utpå i en liten båt og
firte dynamitt ned på bunnen og fyrte av.
Ioppdrag for ESSO på Slagen møtte vi for første gang
amerikanere som oppdragsgivere. Underlige folk, de
telefonerte til New York som det skulle være lokal-
samtaler. Mens vi holdt på med det ganske betydelige
undersøkelsesprogrammet, fikk vi en dag et telegram:
"When is final report scheduled to be finished". Odd
Holm og jeg så på hverandre og sa: ".... scheduled
to be finished" - hva er det for noe tull! Den blir
ferdig når vi har gjort ferdig jobben. Vi var helt
uvant med den slags krav.
Den geotekniske konsulentvirksomheten førte også til
oppdrag i utlandet gjennom Norconsult. I noen år
hadde NOTEBY 20 mann i arbeid i utlandet. Den med-
førte også deltakelse i internasjonale kongresser,
og i det skandinaviske miljø som også hadde god inn-
byrdes kontakt. En gang sto Laurits Bjerrum for et
besøk i Norge ved en stor delegasjon svensker. Det
ble blant annet arrangert en middag oppe på Holmen-
kollen. Laurits Bjerrum holdt inspirert tale og
priste det skandinaviske samarbeidet, men sa til
slutt: "Jeg må innrømme at jeg finner det irriterende
at svenskene alltid skal holde på sine standpunkter
på tross av at vi vet at vi har rett"!
Det får være nok om tilbakeblikk på den idylliske
tid - hva med perspektivene?
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Vi kan konstatere at situasjonen er vesentlig anner-
ledes i dag enn den var i den periode jeg har gitt
noen glimt fra. Fra å være fagfelt for noen få
spesialisterfremstår geoteknikk i dag som en "moden
teknologi" her i landet. Uttrykket innebærer at fag-
feltet i dag beherskes av mange enkeltpersoner og
mange firmaer og institusjoner, herunder såvel råd-
givende ingeniører som entreprenører. Videre inne-
bærer det at man ikke kan forvente nye store ny-
skapninger hverken i det teoretiske analyseverktøy
eller hva angår byggemetoder og anleggsutstyr.
Fabrikkfremstilte skjøtbare betongpeler er forlengst
oppfunnet og har vist seg pålitelige, praktiske og
billigere. De kan bare forbedres i detaljer. Ut-
gravninger i løs leire ved siden av eksisterende
bygg kan utføres til 20-25 m dybde innenfor slisse-
vegger eller spuntvegger med nødvendig sikkerhet,
begrensede deformasjoner og tilfredsstillende
økonomi.
Selv fundamentering av gravitasjonsplattformer eller
pelede konstruksjoner på kontinentalsokkelen utføres
etter hva som allerede nå betegnes som "konvensjo-
nelle metoder". Hovedprinsipper i analyse og ut-
førelse er etablert og har vist seg pålitelige og
praktiske.
Den eksisterende teknikk innen fundamentering og
grunnarbeider kan forbedres og raffineres, blant
annet ved stadig utvikling av EDB-programmer, men i
sine hovedtrekk er den moden. Geoteknikk er blitt
en integrert del av byggeteknikken på linje med
betong- og stålkonstruksjoner.
Denne utvikling er positiv og et resultat av dyktig
innsats fra mange kanter inklusive den undervisning
og forskning vi har hatt i faget over de siste 40 år.
Imidlertid opplever i dag de firmaer og institusjoner
som var mere eller mindre alene med geoteknikk som
arbeidsfelt, i likhet med andre rådgivere en sterk
konkurranse om et begrenset antalloppdrag, og denne
konkurransen går beklageligvis i hovedsak på pris.
Priskonkurranse om innhenting av grunnlagsdata, om
analyse og prosjektering og om kontrollog opp-
følging, mens kvalitet kommer i annen rekke. Man blir
ikke hørt med argumentet om at dette ikke tjener
byggherrens interesser og fagmiljøet har ikke klart
å stå samlet mot utviklingen. Nå har vi omsider fått
NS 3480 "Geoteknisk prosjektering", den burde vi
laget tidligere. Standarden innebærer økede mulig-
heter for å utføre seriøs prosjektering, men også
øket aktsomhetsplikt. Standarden vil nok gjøre sin
positive virkning etter hvert, men det kan ta tid
før den slår igjennom med full tyngde. Det avhenger
i sterk grad av det geotekniske fagmiljø selv.
Bygge- og anleggsvirksomheten her i Norge vil nok
ta seg opp igjen før eller senere, og det skjer jo
en del i dag også med tilhørende behov for geo-
teknisk kunnskap og erfaring. "Gamle dager" slik
jeg opplevet dem kommer nok aldri tilbake, det har
de for øvrig aldri gjort på noe felt.
Selvom geoteknikk i Norge er en moden teknologi i
et mettet marked gjelder dette langt fra internasjo-
nalt. Den know-how vi har er det i realiteten et
enormt behov for rundt om i verden, problemet ligger
i å få oppdrag. Oppdragsgivere kommer ikke løpende
til Norge for å kjøpe tjenester bare fordi vi har
produsert mange avanserte artikler i internasjonale
fora. Markedsføring krever langt mer, herunder slik
driv og evne som Laurits Bjerrum hadde med hensyn
til å komme frem i rampelyset og til å knytte
internasjonale kontakter. Både han og Nilmar Janbu
har plassert Norge på det geotekniske verdenskartet,
men vi har ikke klart å følge opp slik at norsk
bygge- og anleggsteknikk har fått oppdrag i et om-
fang av nasjonaløkonomisk betydning på linje med
dansker og svensker.

Det forekommer meg at vi ikke er flinke nok til å
koordinere innsatsen der eksportinnsats gjøres. Under
minneforedraget brukte jeg Kina som eksempel. Siden
den gang er det dukket opp politiske problemer, men
la oss håpe at de er temporære. Norge har hatt
Kronprinsparet i Kina i spissen for en delegasjon,
Nilmar Janbu holdt forelesninger, Hans Petter Jensen
har vært i Kina og fortalt om konstruksjon av celle-
spuntkaier, Norsk Hydro har for noen år tilbake solgt
et fabrikkanlegg på størrelse med halve Herøya til
Kina osv., men det er lite av samkjøring.
Det har nylig vært avholdt en oljemesse i Singapore
med deltakelse av 10 norske firmaer, herunder 2-3
fra vårt rådgivende ingeniørmiljø. Burde vi ikke
gjøre samlede fremstøt i en felles regi? Vi har til
og med en geotekniker i Norges Eksportråd ved
Harald Arvesen. Jeg innbiller meg at f.eks. finnene
er flinkere. De selger papirfabrikker inklusive alt
mulig fra fundamentering til interiørarkitektur.
Internasjonal markedsføring krever langvarig og
kompetent innsats og tilsvarende risikovillige penge-
midler. Det kan derfor neppe nytte å prøve å selge
geotekniske rådgivningstjenester alene. Totale
planleggingspakker har det lykkes å selge, f.eks.
gjennom Norconsult, men tross kunnskap og erfaring
om de internasjonale forhold har også Norconsult
opplevet store tap.
Jeg har mest tro på at norske prosjekteringskunn-
skaper og herunder geoteknikk og ingeniørgeologi,
kan eksporteres ved samarbeide med sterke entre-
prenørselskaper som kan lykkes i å få store oppdrag
i utlandet, men da må vi kanskje delta i risikoen og
i eventuell fortjeneste.
Et annet fremtidsfelt er utvilsomt miljøteknologi,
både nasjonalt og internasjonalt. Dette fagfeltet
knytter seg naturlig sammen med geoteknikk, ingeniør-
geologi, hydrogeologi osv. Her er behovene iøyne-
fallende og utviklingsmulighetene store.
At geoteknikk er blitt et modent fagfelt, ser jeg
som nevnt ikke som noen bekymring, men som frem-
skritt. Jeg føler det imidlertid som viktig at vi
fortsatt kan ha selvstendige og uavhengige råd-
givende ingeniører i geoteknikk med stor faglig
tyngde og med sine meningers mot. Jeg tenker ikke
bare på private spesialfirmaer, men på alle miljøer
hvor det arbeides med faget, det være seg rådgivende
ingeniører inklusive multifirmaene, entreprenører,
forskningsinstitutter og spesialavdelinger i den
offentlige administrasjon.
Jeg oppfordrer til holdninger som kan føre til an-
vendelse av geoteknikk på sitt beste og til motstand
mot tendensen til at faget skal bære ansvar uten å
ha innflytelse og dermed brukes som syndebukk for
andres feil.
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Om foredragsholderen:

NORSKE STEINFYLLINGSDAMMER
hoyde ~ 15m pr.31.12.89

Bjørn Kjærnsli fikk sin tekniske utdannelse i Sveits. Han ble uteksaminert fra ETH i 1949, men fortsatte et
år som teknisk assistent for professor Stahl. Deretter arbeidet han et år hos Eeg-Henriksen før Laurits
Bjerrum, som kjente ham fra Sveits, fikk sikret ham for NGI.
Fyllingsdammer ble etter hvert hans doméne, og han kan nå se tilbake på geoteknisk planlegging og oppfølging
av mer enn 100 store norske fyllingsdammer. I tillegg kommer et internasjonalt ry som har involvert ham i
en rekke dammer i fjerne og til dels eksotiske land.
Bjørn Kjærnsli har alltid hatt evnen til å ha klare svar og løsninger pl store og små problemer sl vel
administrative som tekniske.

FYLL! NGSDAMt1ER
Bjørn KjærnsI i, Sjefsingeniør NGI

tiin første kontakt med en fyll ingsdam skjedde, som
sommerferiepraktikant, i Sveits i 1950. Dammen
hette Marmorera, og det var en danske ved navn
Laurits Bjerrum som, med god assistanse av Ragnvald
Sevaldsan, hadde stått for de geotekniske ut-
redninger. Bjerrum var den gang en drivende kraft
ved "Versuchanstalt für Wasserbau und Erdbau" , ETH
Zürich.
Og det var sikkert med stor entusiasme at Bjerrum
viren 1951 fra sitt opphold i Sveits kunne veilede
Ottar Kummeneje og Rolf Chr. Vold ved undersøkelse
av jordprøver i forbindelse med en fyllingsdam ved
Møsvann ovenfor Rjukan. Oppdraget er registrert som
02 og var således det andre oppdraget Geoteknisk
Utvalg påtok seg før Bjerrum tiltrådte sin leder-
stilling ved Geoteknisk Kontor som senere ble NGI.
Avregning for utforte undersøkelser viser at en
laboratorieingeniør ble verdsatt til kr. 10,- pr
time og en laborantaspirant til kr. 5,- pr time.
Siden den gang er det bygd 158 store fyllingsdammer
i Norge, hvorav NGI har vært delaktig i mer enn 100,
og tidligere NGI 'ere så som Alf Øverland, Ivar
Torblaa, Arne Sande og Einar Ødemark har stått for
mange av de øvrige.
Hva kan så grunnen ha vært til at et nystartet geo-
teknisk kontor og senere institutt skulle få en så
pass sentral plass innen dambyggingen. I Norge var
det jo også på den tid veletablerte rådgivere med
spesialitet, dammer og kraftverk.
At Laurits Bjerrum ved sin personlighet og fagkunn-
sk~p var av største betydning er utvilsomt, men år-
saken var nok også at de etablerte dambyggere var
vant til â bygge i betong og hvis de måtte ty til en
fyllingsdam så måtte iallfall tetningen bestà av
betong eller treplank. De forsto seg ikke på optimalt
vann t nnho Id ved Proctor standard komprimering og
heller ikke på permeabilitet og poretrykk i jord-
masser. De var heller ikke nok geologisk interessert
til å tråle fjellviddene på jakt etter morene egnet
som tetningsmasse.
På Figur 1 vises en oversikt over norske fyllings-
dammer hvor dammene er uruppert etter hva slags
tetning som er anvendt, og hvor denne er plassert
dammen.
Før 1950 var det bare bygget to såkalt store
fyllingsdammer, høyde over 15 rn. Disse hadde tetning
av betong. ISO-arene gjorde imidlertid fyllings-
dammene sitt endelige inntog og tetningen besto av
betong, treplank og morene. Mest bemerkelsesverdig
er kanskje at treplank ble benyttet som frontalt
dekke på såpass hoye steinfyll inger (39 m). Ennå mer
bemerkelsesverdig er det kanskje at disse tredekkene
ennå etter 30 dr fullt ut tjener sin hensikt. Fra

I TVERRSNITT I TETN. TYPE ANTAll TIDSROM MAKS.
HOYOE

~
BETONG 8 1930· 68 31m

~
BETONG 18 1955·81 52m

~ TRE 2 1956·58 39m

~
JOROI
MORENE 120 1956+ 145m

~ ASFALT 1 1963 64m

~
KNUST
STEIN 1 1966 16m

~ PUKKI
1982+

4 + 34mBITUMEN IGRÁSJO·69)

~
ASFALT 7 1980+ 90m

Fig. 1

midten av 50-årene overtar morener mer og mer, 120
dammer og vår høyeste dam (145 m) har tetning av
morene eller andre jordmaterialer.
Oversikten viser videre at (Venemoda~nen) en stein-
fyllingsdam med frontaltetning av asfaltbetong sto
ferdig i 1963. Dammen vakte i sin tid en viss
internasjonaloppmerksomhet først og fremst fordi
asfaltdekket pil.den relativt høye dammen bare hadde
en gjennomsnittlig tykkelse på 17 cm, gradient ca.
350.
Selvom Venernadammen fullt ut har svart til for-
ventningen viser oversikten videre at det tok nesten
20 år før asfaltbetong igjen kom til anvendelse på
store dammer. Ikke i form avet oppstrøms dekke,
men som en innvendig kjerne. Pr i dag (1989) er det
bygget 7 dammer av denne typen, største høyde 90 m.
En helnorsk damtype med innvendig tetningsvegg av
pukk/bitumen ble ved Gråsjø forsøksvis bygget i 1968.
Høyden på denne dammen er imidlertid bare 12 m og
inngår derfor bare som en "parantes" i oversikten.
Fire dammer av denne typen med største høyde 34 m
er senere kommet til utførelse.
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Selvom damtypen bare fire ganger er kommet til an-
vendelse, så har den betydd mye ved at den som et
alternativ har vært med på å presse ned prisen på
asfaltbetong.
Nær 90% av norske fyllingsdammer har en innvendig
tetningskjerne slik at Figur 2 i prinsippet trygt
kan sies å representere en typisk norsk stein-
fyllingsdam.
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Fig. 2

I ca. 75% av disse dammene består tetningen av
morene, i 16% av betong og i 7% av bitumeniøse
materialer.
Det mest anvendte tetningsmaterialet i norske
fyllingsdammer består av morene som er dannet ved at
isbreene for mer enn 10 000 år siden daset sammen
jord og stein ved sin langsomme bevegelse over
fjellflaten. Denne jordarten er meget velgradert og
inneholder fraksjoner fra leire og silt til stein
og blokker.
Som tidligere nevnt var det nettopp forekomsten av
denne jordarten i våre fjelltrakter som bidro til at
oeoteknikere ble dambyggere. For det første mätte
morene påvises og deretter undersøkes i felt såvel
som i laboratoriet. Oe fleste morener er funnet ved
tråling av fjellviddene rundt aktuelle damsteder.
Det ble derfor mange flotte turer fordelt over det
meste av landet, og et omkved som ga uttrykk for
begeistring over naturopplevelser var ofte - "og
dette hRr vi betalt for". Etter hvert kom også fly-
foto til hjelp. Seismikk har siden 1950 vært anvendt
for å anslå omtrentlige dybder av forekomster. Men
man lærte umiddelbart at seismiske resultater måtte
sjekkes. Dette skjedde fortrinnsvis ved sjakting.
På Tokke ble sjakter håndgravet til 9 m dybde.
Materialet ble hakket løs og heist opp i bøtte ved
hjelp av stubbebryter. Sjaktveggene ble delvis
sikret med plank og boks.
Stubbebryter og bøtte viste seg også velegnet til å
frakte Gunnar Kvale opp aven slik sjakt etter at
først stigen og deretter beinet brakk. Med det gode
beinet i bøtta ble han heist opp og deretter brakt
til sykehus på Rjukan.
Innbyggingsvanninnhold og poretrykk var den gang
meget omdiskutert. For lave vanninnhold ved inn-
by~ging av tetningsmasse kunne føre til kollaps av
kjernematerialet ved første oppfylling av magasinet
og for høyt vanninnhold kunne føre til så høye
poretrykk at dammen kunne rase ut. Det var et valg
mellom "the devil and the deep blue sea" sam
Terzaghi noe dramatisk uttrykte det på Zürich-
konferansen i 1953.

For oss nordmenn var Sverige et foregangsl~nd når det
gjaldt dambygging i 50-årene. Og etter svensk mønster
ble det vanlig å bygge inn morenen med et høyt vann-
innhold. Vanninnholdet skulle være så høyt at en
beltegående traktor eller doser kunne elte massene
sammen i lag på 20-30 cm. På fine sommerdager måtte
man derfor vanne morenen. Det høye vanninnholdet i
morenen medførte den ulempen at lastebiler bare
kunne krysse kjernen på utlagte flåter.
Morene blir i dag stort sett lagt ut i lag på 0.5
meter og komprimert med vibrovalser. Dagens tunge
valser, 20 tonn mot tidligere 3 tonn, gjør det
mulig å oppnå tilfredsstillende komprimering også for
vanninnhold under standard Proctor optimum. Den
tidligere anvendte traktorpakking kommer bare til
anvendelse når morenens naturlige vanninnhold er for
høyt eller når nedbøren forårsaker at morenen blir
oppbløtt. Det siste forekommer ofte på slutten av
byggesesangen hvor man går over fra vibropakking til
traktorpakking. En tilpasning til naturgitte forhold
er alltid blitt etterstrebet.
Når det gjaldt innbygging av sprengstein i støtte-
fyllingen var det før 1960 svært stor forskjell pâ
praksis i USA og Europa. I USA ble steinmasser
tippet fra 20 - 60 m høye tipper, mens det i Europa
ofte ble anvendt lagtykkelser på 50- 60 cm. I USA
hadde man i midten av 3D-årene erfart at spyling av
sprengsteinen under tipping var svært nødvendig.
En dam uten spyling satte seg hele 5 meter,
hvilket utgjorde 6% av damhøyden.
Her i landet ble sprengsteinen i 50-årene lagt ut i
lag pA 3-5 meter. Kraftig vannspyling ble fore-
skrevet, men ikke alltid like godt utført. I dag er
veloppfatningen at for ä oppnå en steinfylling av
høy kvalitet så bør steinmassene komprimeres med
tunge vibrasjonsvalser i lag som ikke bør overstige
1.0 m. Spyling utføres hvis sprengsteinen inneholder
mye finstoff eller hvis bergartens trykkfasthet blir
redusert i vesentlig grad av vann. Lagtykkelser på
1.0 m umuliggjør bruken av de helt store stein-
blokker i støttefyll ingen og disse må enten knuses
eller plasseres i skrâningsvernet eller på damkranen.
Se1vom vi i dag anser grov grus som velegnet støtte-
fyllingsmateriale, så kan det nevnes at datidens
amerikanske synspunkter med nødvendigheten av høye
tipper gjorde det i 50-årene betenkelig med an-
vendelse av grus. Grus ble med rette ansett som
ubrukbart ved høye tipper p.g.a. at materialene da
ville separere. Hvorvidt grus skulle kunne godtas
som støttefyll ing på Bardal sdammen ved Tokke-
reguleringen som foreslått av NGI, måtte derfor av-
gjøres på høyeste hold av dùværende utbyggingssjef
Broch-Due i NVE.
På Tokke måtte også daværende generaldirektør i NVE,
tidligere professor og rektor ved NTH, Fredrik Vogt,
ved selvsyn, sammen med utbygningssjefen og NGls
representant, inspisere en 9 m dyp håndgravet sjakt
før tillatelse ble gitt til å fundamentere en av de
store fyll ingsdammene på morene. Men dermed hadde
også morenen fått sitt endelige gjennombrudd, både
som tetningsmateriale og som fundament.
I denne pionertiden var avstanden mellom general-
direktor og anleggskokka ikke så stor, man kjente
dem begge. På Tokke var det ei mektig populær kokke,
hun var snill som dagen var lang og vartet opp med
nystekte vafler nesten hver dag. Marit, datteren
min, var den gang i 5-års alderen og bodde, med
familien for øvrig, en tid på anlegget. Hun falt
fullstendig både for Maria og vaflene hennes. Og da
hun første gang møtte opp på søndagsskolen seinere
på høsten og hun og de andre ungene ble spurt om
hvem Jomfru Maria var, spratt Marit opp fra benken
og sa høyt og tyde1 ig: "Maria - det er kokka på
Tokke det".
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Alle norske steinfyllingsdammer med tetningskjerne
av morene er forsynt med filtermaterialer både orp-
strøms og nedstrøms for kjernen. Filteret har stort
sett bestått av naturlige forekommende grusmaterialer
som i de aller fleste dammer har virket tilfreds-
stillende.
Det at morenen er sammensatt aven jevn blunding av
alle fraksjoner fra leire og silt til grus og stein
gjorde at man mente at morenen var borimot selv-
filtrerende, de grovere fraksjoner ville virke som
filter for de finere fraksjoner. I ettertid kan det
nok imidlertid innrømmes at mun i så måte hadde for
stor tiltro til de norske morener.
At filterets funksjon er avaller største be-
tydning, ble demonstrert rå en mindre fyllingsdam
hvor man av økonomiske grunner hadde latt seg friste
til ä bruke tunnelstein som filtermateriale. Resul-
tatet er vist pa foto, Figur 3, hvor en tunnel er
oppstått tvers gjennom morenekjernen som følge av
erosjon.

Fig. 3

Selvom dette er et enestående og dramatisk
eksempel, viser Figur 4 at det har oppstått feilog
mangler på i alt 20 norske fyllingsdammer. Figuren
viser antall utførte dammer avhengig av damhøyde
samt anta 11 dammer som har lidd ilV feil eller som er
påført skader.
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Skader pA skriningsvernet hilr oppst5tt på 11 da~ner,
uventede lekkasjer og setninger hilr oppstått på 5,
henholdsvis 4 dammer. Erosjon i nedstrøms skråning
er registrert på 2 dammer. Uventede, store lekkasjer
og setninger er først og fremst oppstått på dammer
høyere enn 50 m. Skråningsvernet er beskadiget på
både lave og høye dammer.
Hyttejuvet dam er blitt verdensberø~t på grunn av
stor lekkasje ved første fyll ing uv magasinet.
Lekkasjen var ca. 80 lis, hvilket ville være nok
husholdningsvann for ca. 30 000 mennesker.
Arsaken til lekkasjen ble forklart med at det oppsto
sprekker i morenekjernen som følge av hydraulisk
splitting. Lekkasjevannet var tidvist blakket av
slam som en følge aven viss utvasking av morene-
materialet. Grunnen til berømmelse var at hydraulisk
splitting første gang ble brukt til å forklare år-
saken tiloppståtte sprekker. For selvom begrepet
hydraulisk splitting var kjent innen oljeutvinning,
var det første gang anvendt blant dambyggere.
Lekkasjen ble sterkt redusert ved innpumping av
sementvelling i dype hull som ble boret ned i
tetningskjernen.
På Figur 5 er det vist antall utførte dammer og
antall dammer med skader og feil avhengig av året
dammen er ferdig bygd.

NORSKE FYLlINGSDAMMER
høyde ~ 15m pr. 31.12.89
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Fig. 5
Skader og feiloppsto forst og fremst på dammer som
ble bygget etter 1960 og før 1975. I samme periode
er det også topp aktivitet med ferdigstillelse av
opptil 12 dammer på ett år.
Etter en forsiktig start i 50-årene kan det vel ogs~
tenkes at ønsket om billigst mulig utbygging tok
overhånd. Men oversikten antyder at man ble klok av
skade. Etter 1975 er det ikke registrert feilog
skader på de 50 dammene som er bygget siden da.
Det må imidlertid innrømmes at det under en dam
ferdigstillet i 1983, er blitt registrert lekkasjer
gjennom injisert fjell. Uten at det er gjort tiltak
for å redusere denne lekkasjen, er den nå (1989),
formodentlig på grunn av mauring, bare 20% av opp-
rinnelig verdi.
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Skadestatistikken frem til 1975 viste at det forelå
forutsetninger for atskillig øket klokskap som ga
seg uttrykk i en rekke skjerringer av krav.
Først og fremst ble krav til filtermaterialer og
krav til kvalitet ved bygging av skråningsvern
skjerpet. Generelt ble også krav til byggeplasskon-
troll og krav til instrumentering og oppfølging av
ferdige dammer øket.
Dambygging, som en del av vannkraftutbyggingen, ut-
gjorde en av de viktigste forutsetninger for opp-
byggingen av velstands-Norge etter krigen. Det er
derfor med vemod en må konstatere at denne tiden som
av mange involverte ble oppfattet som en pionertid,
er brakt til ende. Tillat meg å gi uttrykk for takk-
nemlighet for å ha fått anledning til ö oppleve
denne pionertiden.
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Om foredragsholderen:
Nilmar Janbu er siv.ing. fra NTH i 1947. Han har en MS (1949) og en Dr.Sc. (1954) fra
Harvard University. Han ble den fØrste professor i geoteknikk her i landet i 1958. Det har
vært rett mann pé rett plass. Han har vunnet mang en student for det geotekniske kall med
sin entusiasme.
Praktisk erfaring har han fra Bonde & Co, og fra NGI's Trondheimsavdeling i 5 ér. Bygge-
plass- og konsulenterfaring har han fra USA. I sin tid som professor ved NTH har han utfØrt
en rekke konsulentoppdrag i inn- og utland. vi ser derfor frem til synspunkter pé "Geotek-
nikk i utvikling".

GEOTEKNIKK I UTVIKLING SETT FRA ET UNDERVISNINGSSYNSPUNKT
Nilmar Janbu, professor, NTH, Trondheim

SAMMENDRAG: Geoteknikk mé helst bygge pé en solid forstéelse av jords oppfØrsel under end-
rede last-tilstander, for derved é kunne utfØre relevante forsØk for méling avegenskaper i
laboratoriet og i felten. Den tilsvarende modellering av oppfØrselsmØnsteret er selve
grunnlaget for all dimensjonering. Norsk geoteknikk spilte en dominerende rolle i utviklin-
gen avalle disse fasene: forstéelsen, laboratorie- og feltteknikk for egenskapsmélinger og
herav utvikling av dimensjoneringsverktØy for bruk i praksis.
Den omstendighet at forskning og utvikling ved NGI fra fØrste stund av gikk hénd i hénd med
konsultativ virksomhet og instrumentert oppfØlging av utfØrte prosjekter, betydde meget for
at undervisningen i geoteknikk ved NTH kunne bygges opp pé et etterprØvet og jordnært grunn-
lag, og at eksemplene kunne hentes direkte fra praksis.

INNLEDNING
Spissformulert kan man si at norsk geotek-
nikk fØr 1950 var hovedsakelig overing.
Sverre Skaven-Haug ved NSB. Etter 1950 ble
det mer og mer Norges geotekniske institutt,
NGI.
FØr 1950 var internasjonal geoteknikk pri-
mært Harvard University og MIT, ved Casa-
grande og Terzaghi. Etter 1950 ble det mer
og mer NGI og Imperial College, London med
Bjerrum og Skempton som toneangivere.
Derfor vil pionerperioden 1950-60 bli ut-
gangspunktet for redegjØrelsen omkring "Geo-
teknikk i utvikling" - fØrst sett fra NGI's
side, og deretter hvilken betydning det fikk
for NTH.

PIONER-PERIODEN 1950-60
FØr dette foredraget ble til gjenoppfrisket
jeg NGI's publikasjoner frem til 1960 sam-
menhengende. Det var rett og slett en opp-
levelse, retrospektivt.
Her vil det bare bli plass til korte glimt
fra denne viktige startfasen. Men for inte-
resserte er det sterkt é anbefale é foreta
en samlet gjennomgang av publikasjonene fra
starten av.
Pionerene legger planer

I NGI's publikasjon nr.1 (senere forkortet
til NGI.1) har Folkestad og Bjerrum en meget
interessant artikkelomkring det nystartede
instituttet. Jeg festet meg særlig ved de
fremsynte planene de la for instituttets
virksomhet. I korte trekk definerte de
instituttets (langsiktige) mél slik:

feltutstyr utvikles for prØvetaking og in
situ mélinger, med vekt pé poretrykk
laboratorieutstyr utvikles for bestemmel-
se av sáveL klassifiseringsdata, som
fundamentale mekaniske-fysiske egenska-
per

teorier utvikles for dimensjonerende ana-
lyser av stabilitets- og deformasjonsfor-
hold i lord
utvikling av god méleteknikk fremheves
som viktig for kontrollog etterprØving.
tilslutt understreker de betydningen av é
péta seg konsultative oppgaver i den
hensikt é skaffe staben erfaring og per-
sonlig utvikling og for a fé data til
internasjonal pUblisering.

I ettertid kan man trygt si at dette pro-
grammet var visjonært og helt uten sidestyk-
ke endog i internasjonal geoteknikk, spe-
sielt hva angér det harmoniske helthetspers-
pektiv som planene har. Personer som Sverre
Skaven-Haug og professorene Anton Brandtzæg
og Arne Selberg var oçs á delaktige i á gi
planene en slik perspektivfull helhet.
Noen banebrytende arbeider
Det skal nevnes noen fé eksempler pé at
planene bar tidlige frukter:
Allerede i 1954 kunne Bjerrum redegjØre for
norske leirers geotekniske egenskaper
(NGI.4) nettopp pá bakgrunn av kvalitets-
prØvetaking, in situ vingeboring, og labora-
torieundersØkelser av opptatte prØver. Dette
ble en klassisk referanse, som senere ble
gjengitt internasjonalt. Pé et tidlig tids-
punkt kom kvikkleirerasene til é fange stor
oppmerksomhet og ble naturlig nok et viktig
forskningsomréde for NGI, se fig.1.
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Fig.1. Flaskehalsskred i kvikkleire, des.
1953 i Ullensaker, etter Bjerrurn
(NGI.10)

Mens Bjerrurn beskrev makro-egenskaper komp-
letterte dr, Ivan Rosenquist bildet av lei-
rene ved en penetrerende analyse av mikro-
forholdene, noe som meget sterkt øket den
fundamentale forstaeIse av leirenes oppbygg-
ing, og spesielt hvilke faktorer som avgjør
partikkel-bindingene i ferskt og salt pore-
vann (NGI.9). Disse funn ga oçså en for-
klaring pa kvikkleirenes spesielle egenska-
per. Rosenquists pUblikasjoner pa dette
omradet; vant raskt internasjonalt ry. Han
hadde ofte cand.real. Johan Mourn som medfor-
fatter, gjerne ogsa Bjerrurn.
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Fig.2. Rosenquists sedimenteringsforsøk
kastet lys over kvikkleirenes
egenskaper (NGI.9)

Fig.3. Monolittisk ras i gammel leir-
skjæring i Lodalen i 1954 frem-
skyndet moderne treaksialteknikk
(NGI.7)

pa stabilitetssiden skjedde det meget i
midten av 50-arene, takket være konsultative
oppgaver og en del "betimelige" ras. Det
var i denne perioden treaksialteknikken
gjorde de største fremskritt, f.eks. i for-

bindelse med stabilitetsundersøkelsenene pa
Bakklandet i Trondheim og ved etterberegning
av raset i Lodalen i arene 1954-56.

pa analysesiden skjedde det ogsa betydelige
fremskritt. Lamellemetoden for vilkarlig
skjærflategeometri ble utviklet varen 1954 i
direkte forbindelse med et oppdrag. Omtrent
samtidig ble en avansert "blokkmodelI " be-
nyttet ved etterberegning av f.eks. Bekke-
lagskredet i 1954. Betydelige forskjeller i
sikkerhet ble pév.í.s t., især der bløte lag
ikke kunne tas tilstrekkelig hensyn til ved
tvungen geometri, slik som sirkler og log-
spiraler, som ellers var vanlige.
Den samlede innsats pa stabilitetssiden,
eksperimentlt og analytisk, førte til en
klar erkjennelse av effektivspenningenes
sentrale betydning for forstaeIsen av jords
oppførsel, slik Bjerrurn og Kjærnsli uttrykte
det i 1957; sitat (NGI.24).

"...the stability of natural slopes and
the long-term stabiIi ty of cuttings,
should for all types of clay be analysed
.....in terms of effective stresses with
pore pressures corresponding to the
actual groundwater conditions".

Høsten 1953 fikk NGI en anmodning fra Norsk
Havnekomité om a skrive en kortfattet geo-
teknisk norm til praktisk bruk ved prosjek-
tering av havneanlegg. Denne anmodning gav
støtet til en mer bredt anlagt veiledning.
Den største arbeidsinnsatsen med denne ble
utført i arene 1954-56 under NGI' s forsk-
ningsnummer F.35, som tilslutt ble til
NGI. 16. Den ble kalt "Veiledning ved løs-
ning av fundamenteringsoppgaver", og den kom
til a bli et fast forankringspunkt for alle
norske geoteknikere i 15-20 ar, bade i pri-
vate firmaer, Offentlige etater og tekniske
skoler pa alle nivaer.

Tabell l: Anvendelsesområder ror c-p#OJ.! l ..-analvscn.

J('Irdllrl~type I Bn::RÇ.tll~tand I St:ujonltr IIht~nd

Sen,d, Rnu ! 'rp nnrllysc med c = O

I
C'P'AII1l1ylle med c= O

Skj,mnllmeuin Y\Jrden II, Skjonn~fllc'l'ii.l: v\Jrderl
ut (ril r:runnvnnn,(orhol. eller m4lt"
dene. (l\u = O)

Sill

I
".nnnlyse

I
c'j),nnnlysc

(Mellomjordnrlcr) Skj",nn~mes5ig vurdert Skjc,"osmcssig vurdert
11+ !:lu diu mrdt Il

Normlilkonso'Idcn

I
c!p.nnnlysc

Over kcnsoüderr.
s.:nnnlysc Skj"nnsrnc5sÎr. vurdert

Leire I sprekkefri
eller millt II

Ove-konsolkíerr.

I
' .. 'III1I1IY5C ~tj:~;~~~,~c;:~;,d\I~'~C~Ioppt;prukket. (cqHm:.1Yle ved lIyln!ôtn.)

(!orrskorpe) dier Mltllt II

rylIl11;¡,~e

I crp.nnnlYlle I crp.nnnlytl'e
Ikke menede jordarter Skjonnsm. YI/rd. II -{ ÓII Skj"nTl~m. vu-d. el. måll ti

S)'lIIboltr: 11+ óu = poretrykk under byr.r.crI15tnndcn
Il = ecrerrvkk ved s!:a~jon~r til~(:lnd

NGI.16 brakte mye nytt inn i geoteknikken
oçsa i internasjonal maLe st.okk. Av disse
nye ting skal nevnes følgende:

Sikkerhet ble innført konsekvent pa det
mest usikre ledd, styrken, og tallomrade
ble angitt og begrunnet
det ble skilt mellom effektivspennings-
analyser og totalspenningsanalyser og
sikkerhetskravene ble differensiert der-
etter
det ble skilt mellom byggeti1stand (kort-
tid, udrenert) og stasjonærtilstand
(lang-tid, drenert)
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i tabellform ble det anvist hvilke analy-
seprosedyrer som skulle anvendes ved
péLast Ln ç kontra avlastning bade for
korttids- og langtids- tilstanden, avhen-
gig av de primære jordartsinndelinger som
sand, silt og leire, se tab.1, NGI.16.

stabilitetsberegninger for bade sirkulære
og vilkarlige geometrier ble anvist, og
belyst ved eksempler
bæreevne og jordtrykksfaktorer ble pri-
mært gitt ved sin brukstilstand ('fiF)
slik at bruddtilstanden samtidig kunne
bestemmes (F=l). Dette sterkt forenklen-
de prinsipp er ikke oppfanget i interna-
sjonal geoteknikk den dag idag, noe som
er bortimot uforstaelig.

Det siste avsnittet iNGI. 16 omhandler
spuntvegger, og var en direkte konsekvens av
Havnekomiteens første anmodning.
Et annet pionerfelt som ble utviklet i 1950-
arene var jorddamgeoteknikken. Det startet
med Strandevannsdammen i 1954 der NGI inn-
ledningsvis søkte støtte fra svensk hold.
Kunsten a kunne bygge opp lagvis et stabilt
byggverk av slike jordarter som leire, more-
ne, sand og sprengstein utviklet seg imid-
lertid veldig raskt i slutten av 50-arene,
ikke minst takket være Bjørn Kjærnsli som
primær padriver . En viktig side av denne
utviklingen vil bli papekt noe senere i
foredraget.

Internasjonalisering
Malsettingen fra starten av var a sette
norsk geoteknikk pá kartet gjennom publise-
ring pa det internasjonale marked. Det
løftet holdt NGI's unge stab, og incitamen-
tet var a kunne delta i konferanser i inn-
og utland, og dermed bli kjent med det
internasjonale fagfelt, og kanSkje fa en
blomst av sjefen selv, Bjerrum.

Den 4. internasjonale konferansen i London i
1957 er et eklatant bevis for at norsk geo-
teknikk var plassert pa verdenskartet alle-
rede etter en kort S-ars periode. Det er
nok a nevne at:

Bjerrum
deltok
London,
og sted

og Kjærnsli var medlemmer avog
i eksekutivkomiteens møter i
for bl.a. valg av offiserer til,
og tid for neste konferanse

Rosenquist og Janbu var "general repor-
ters" ved første sesjon i konferansen i
1957.
NGI deltok med 7 forskjellige publikasjo-
ner til konferansen, med følgende for-
fattere avartikler, utover de 4 nevnte:
A.Brandtzæg, E. DiBiagio, E. Harboe,
J.Huder, N. Simmons og A. Øverland.

Konferansens siste bind viser at flere av de
norske var ivrige deltakere i de debattene
som fant sted i de forskjellige sesjoner.
Geoteknikk ved NTH tar form

Det første kurset i Jordmekanikk ved NTH
fant sted i varsemesteret i 1951. Det ble
gitt av Janbu som en del avet helarskurs i
Statikk under professor Selbergs ledelse.

Kurset besto da av 12 timers forelesninger
som i hovedsak var inspirert av foreleserens
2-ariges studieopphold ved Harvard Universi-
ty. Byggstudentene fikk samtidig et tilsva-
rende kurs i praktisk fundamentering ved
overing. Bjarne Giske, og noen frivillige
timer i ingeniørgeologi ved geolog E.
Sæther. Det samme opplegg ble i store trekk
gjentatt ogsa i 1952.

Fra første januar 1953 foreslo NTH at NGI
skulle overta det formelle ansvar for under-
visningen i geoteknikk og fundamentering
inntil høgskolen kunne opprette et eget
professorat i faget. Bjerrum ble fast sen-
sor og Janbu ble ansvarlig faglærer. Under-
visningen i arene 1953-59 ble ellers supp-
lert av B. Kjærnsli O. Kummenej e og I.
Rosenquist. Under Janbu' s USA opphold i
1957-59 var Kummeneje ansvarlig faglærer.
Geoteknikk-kurset var ett-arig pa den tiden,
og det ble fra første stund av gitt mulighet
for valg av hovedoppgave (diplom) i faget,
først for to kandidater senere for maksimalt
4. Det første egenproduserte kompendium ble
skrevet i 1953, som supplement til engelsk
litteratur. Fra 1956 ble NGI publ.nr.16 en
viktig stamme i undervisningen.
Siden NGI opprettet en avdeling i Trondheim
i 1952, med Janbu og Kummeneje som de først
ansatte, hadde vi store fordeler avakunne
benytte hele instituttets oppdragstilfang
som levende eksempler i praktisk anvendt
geoteknikk. Dette kommer klart til uttrykk
i tabellen nedenfor som gjengir valg av
hovedoppgaver (diplomer) i arene 1952-1960.

Diplomer geoteknikk ved NTH, 1952-60

o
Navn TemaAr

1952: R. NORDAL Marmorera Dam IX)
1953: K. FLAATE Rygge flyplass

O. KJØLSETH
1954: E. HØY Skred Ullensaker

O. STABELL
1955: R. KIRKEDAM Kaldljordreguleringen

P.K. RIISE Peler i sand
1956: A. EGGESTAD Skred Selbusjaen

T. UGGEN
J. FOLDØY Holmenkollbanen
K. SENNESET Forankrede spuntvegger

1957: T. BRÆND Skred Hovinbekken
B. GJESSING Mastefundamenter i sand
J. NILSEN
A. STAD Trondheimsområdets geologi

1958: B.E. PEDERSEN Jordam, Tokke
E. TESAKER Vardalskredet 1893
B. ØDEUEN Jordtrykk

1959: l. DAMSGAARD Steinlyllinqsrnatarialar
A EGGEN Morener som tetningsmateriale
B. FINBORUD Silotrykk
B. WIVESTAD Fundamenlering på Spitsbergen

1960: E.l. HJElDNES Setninger, dirl. setn.
K.R. JOHNSEN Byggegroper
O. SOLBERG Fundamentering. Drammen
J.A. WIDERØE Seismiske dybdamålinqar

(x) Formel! under faget Statikk ved Selberg

Høsten 1958 ble Janbu utnevnt til professor
i Geoteknikk og fundamenteringslære, og han
tiltradte i juni 1959. I løpet av de neste
1 a 2 ar overdrog NGI deler av sin nedlagte
Trondheimsavdeling til NTH, mens Kummenej e
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startet eget firma. Fra nA av ble undervis-
ningen i faget, og utviklingen av staben og
kurstilbudene NTH's eget ansvar. Kontakten
med NGI ble sikret ved en samarbeidsavtale
partene i mellom.

IMPULSER TIL FAGETS UTVIKLING

NAr man ser tilbake pA et 40-Arig yrke er
det enkelte hendelser og erfaringer som trer
frem som viktige milepeler i ens egen og i
fagets utvikling. Noen av de ting som har
satt spor etter seg skalomtales. Det lig-
ger i sakens natur at det rnAbli subjektivt,
fordi det er selvopplevet, og noe har hatt
en trang fØdsel mildest talt. Bare de for-
hold som har hatt størst innflytelse pA
NTH's undervisningstilbud vil bli berØrt
her.
Kontakt med praksis - viktig drivkraft

I 1950 gikk det et flyteskred i Ilsvika
(Skaven-Haug, 1955). Det tok med seg en del
av strandlinjen, og sp¢rsmAlet var om raset
startet i stranden, og deretter utlØste ras
pá sj¢bunnen, eller om rekkefØlgen var den
omvendte. I denne forbindelse fikk jeg i
oppgave A analysere strandlinje-stabilite-
ten, isolert sett. Det var fØrste gang at
Direktemetoden ble anvendt i praksis, fordi
fØrsteutgaven nettopp var ferdig utviklet
ved Harvard. Apetitten pA A prØve teorier i
praksis ble dermed vekket, og den kom til A
vokse fort.

TRONDHEIM

ILSVIKA 1950 BRA TT0RA 1888

Fig.4. To undersjØiske flyteskred i
Trondheim havn, etter Skaven-Haug
(NGI.7)

Flyteskred ble tidlig ansett A være analoge
med kvikkleireskred, spesielt fordi Arsaken
til utlØsning var ofte liten og vanskelig A
identifisere entydig, og dessuten ble ras-
massene flytende under bruddutviklingen, og
de dekket store omrAder pA kort tid.
I 1951-53 falt det i mitt lodd A foreta
forskjeIlige analyser i forbindelse med 3
forskjeLlí.çe pelej obber, nemlig for Minne-
sundbroa, Elgeseter bro og ved omfundamente-
ring av Lademoen kirke. Interessen for
rammingen sto i fokus, og det resulterte i
en artikkelom peleramming i Teknisk Ukeblad
i 1951. Den er gjengitt pA fransk i NGI.3,
(1952). Rammeformelen bruker vi ogsA idag,
om enn i noe tilpasset form.

VAren 1953 ble NGI konsulent for en oljetank
pA Holmen i Drammen. Setninger pA sand var
problemet, se fig.5. De to tilgjengelige
prosedyrer for setningsbestemmelse dengang
spriket enormt, fra 2 cm til 48 cm. Som
ansatt ved Trondheimsavdelingen ble det
foretatt en ny analyse som bygget pA at
kompresj onsmodulen i sand var influert av
spenningstilstanden (Terzaghi, 1943). Det
fØrte til et overslag pa 14 cm til 17 cm,
omtrent halvAret fØr tanken ble bygget.
PrØvebelastningen viste at anslaget var
meget nær den mAlte korttidssetningen.
Denne positive erfaring ledet raskt til
utvikling av setningsanalyser pá modul- og
motstandsbasis , slik de har vært forelest
ved NTH i 30 Ar.
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Fig.5 setninger av oljetank pA sand, forut-
vurdert 1953, mAlt 1954, etter
Kummeneje (NGI.12). Foranlediget
modulbasert setningsberegning

VAren 1954 ble NGI konsulent for fundamen-
teringen av Materialteknsik institutt (MTI)
ved NTH. Grunnunders¢kelsene viste et dob-
belkrummet blØtt kvikkleirelag mellom faste
lag over og under. Det var denne naturgitte
geometrien av det blØte laget som var den
direkte foranledning til at Lamellemetoden
ble utviklet, og en forenklet versjon ble
tatt med iNGI nr.16 av 1956. Ved A fØlge
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det bløte laget, istedenfor den kritiske
sirkel, ble sikkerhetsfaktoren redusert med
ca.13%., som vist i fig.G.

Prosjektert
MTI ved NTH

50

M.O.I~.

40

30

Fig.G. Fundamentering av Materialteknisk
institutt, NTH, 1953-54. Førte til
utvikling av Lamellemetoden
(NGI.7, 1G)

Utvikling krever grunnleggende prinsipper
Terzaghi's utvikling av den klassiske konso-
lideringteori var forsavidt et bra svenne-
stykke. Men analoge utviklinger var allere-
de gjort innen varmelære og elektrisi tets-
lære, en analogi Terzaghi var klar over.
Det som imidlertid kom ut av arbeidet med
konsolideringsteorier, som et sekundærpro-
dukt, var effektivspenningsprinsippet. Og
det prinsippet er uten sammenligning det
aller viktigste grunnprinsipp for forstaeIse
av granulære massers oppførsel under sáveL
statiske som dynamiske laster og lastendrin-
ger. Det er pa dette prinsipp alle moderne,
levedyktige utviklinger blir tuftet.
Utviklingen innen bygging av jorddammer og
større fyllinger vil bli tatt som første,
praktiske eksempel. Allerede i 1930-arene,
hadde Bureau of Reclamation i USA erfaringer
for at det kunne bygge seg opp store pore-
overtrykk inne i de sentrale deler av dem-
ningene under selve oppføringen. Ikke sjel-
den kunne dette føre til forskyvninger og
sprekker eller endog ras, uten at man kland-
ret poreovertrykket for det, selvom man
tydelig var pa sporet.
I erkjenneIsen av effektivspenningsprinsip-
pets gyldighet adopterte NGI' s damavdeling
en kontrollert "prosesstyrt" byggeperiode
for sine fyllingsdammer helt fra slutten av
1950-arene. I korte trekk gikk den ut pa a
male poretrykkene i tetningssonen under
byggeperioden. pa forhand var sikkerhets-
faktoren blitt beregnet for forSkjellige
poretrykksnivaer, og det var lagt inn en
minste tillatt sikerhetsfaktor, F, fig.7.
Derfor kunne man til enhver tid sammenligne
maleverdiene med tillatt grenseverdi, og
dermed ha hele byggesaken under full kont-
roll. Skulle poretrykkene ha tendens til a
overstige det tillatte niva, ble byggingen
midlertidig stoppet, for en begrenset perio-
de, slik at poretrykket kunne minke, ved
konsolidering.
Prinsippet med a laste pá : male poretrykk,
og avvente konsolidering før neste pá Last .
ble ogsa med hell brukt av Skempton og
Bishop, Imperial College, ved større fyl-
lingsarbeider i England, arbeider som ellers
ville blitt umulige a utføre pa en sikker
mate. En vellykket anvendelse av dette
grunnleggende prinsipp krever at brukeren
tilfulle forstar effektivspenningenes betyd-
ning fullt ut og at han har slike maledata
og beregningsprosedyrer som er avledet fra

effektivspenninger. Det klassiske total-
spenningskonsept klarer ikke slike oppgaver
fordi det ikke kjenner poretrykk og pore-
trykksendringer, som er de viktigste fakto-
rene i hele stabilitetsspørsmalet.
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..
Fig.7. Stabilitet av fyllingsdammer under

byggetiIstanden kontrollert ved
poretrykksmaling. Setningsforløp i
ødometer ga modul, og effekt av
byggestopp ble pavist

Inntil midten av 1950-arene var det en
gjengs oppfatning at det var bare i leire
man kunne forutberegne setninger, og selv da
med variabelt hell. For sand og silt hadde
man enten empiriske tommeregler , eller det
ble anbefalt belastningsforsøk pá sma pla-
ter, oftest med miserable resultater til-
følge. Jorddambyggerne kunne ikke sla seg
til tals med det. Ødometerforsøk ble derfor
utført pa sandfraksjoner og nedknust stein.
Tildels ble det benyttet stort utstyr,
f.eks. av Kjærnsli ved NGI og av Marsal i
Mexico City. Men det viktige spørsmal var:
Hvordan skal resultatene fremstilles og
tolkes? Hvilke prinsipper skal anvendes?
I utlandet tydde man dessverre til e-Iogp
kurver, som var vanlige for leire. Det kom
lite eller intet prinsippielt ut av slike
tolkinger. Damavdelingen ved NGI kom imid-
lertid til a tenke anderledes, mer fundamen-
talt og grunnleggende, nemlig slik:
Ved tolking av slike oppførsler som man pá
forhand ikke vet noe om, rna man starte
enkel t og basal t. Det vil først og fremst
si at fremstillingen ma være aritmetisk. alt
annet er forutinntatt. Den aritmetiske
fremstilling viste krumme spennings-tøy-
ningsforløp som var lett a tolke i vart
modulkonsept , og gavoss raskt omfattende
verdier for. sand og knust stein lagret i
forskjellige tettheter og forskjellige met-
ningsgrader, fig.B.

Damavdelingen hadde dessuten behov for a
vite hvor mye en delvis mettet fylling sank
sammen første gang den ble mettet (setning
ved metning). Det kunne man ogsa male
direkte ved a mette prøvene etter forSkjel-
lige lasttrinn. Dessuten hadde man interes-
se av a vite om sprengsteinen sank sammen i
lØpet av de ventemanedene anlegget sto stil-
le.
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Fig.B. Spennings-t¢yningsmoduli i tørr
sand avdekket fundamentale
egenskaper av granulære medier
(BulI.l og 2, Geoteknikk, NTH)

Det ble oçsa malt ved a holde lasten kons-
tant over et lengre tidsrom. Nettopp her
fikk man informasjoner av meget vidtrekkende
betydning bade for sin tid, og for etter-
tiden, fig.7 og B.

Det viste seg nemlig at steinmassene sank
sammen under konstant last over lang tid.
Det er det vi kaller kryp. Dessuten, ved ny
péLest.n í.nç var massene fØrst stive og lite
deformerbare inntil last¢kningen ble stor
nok til at forlØpet gikk over i forlengelsen
av den opprinnelige kurven. Denne krypindu-
serte stivhets¢kning er idag et vel kjent og
mer utforsket fenomet, mest innen leire.
Denne krypeffekten ble et primært tema i
Bjerrums Rankine Lecture i 1967. Men fa er
klar over at grunnlaget ble lagt, og ideen
utformet etter forsØk pa knust stein i peri-
oden 1960-61, sogar aritmetisk tolket.
Utfordringer kan skape nye redskaper
Utbyggingen pa Kontinentalsokkelen ble en
gedigen utfordring Ogsa til norsk geoteknikk
fra ca. 1970-72. Sett fra NTH's side var
det et stort hell at vi hadde velutviklede
tolkingsredskaper for treaksialfors¢k, og
hadde rasjonalisert utstyr og tolking av
¢dometerfors¢k slik at total fors¢kstid ble
brakt ned fra ca. 14 dager til en dag eller
mindre, og kontinuerlig kjØring av ¢domete-
ret var nærmest ferdigutviklet; for videre
Økonomisering.
Vurderingen av stabiliteten av de store
gravi tasj onsplattformene ble den f¢rs te
store utfordringen, iallefall tif var stab
ved NTH, som kontrollant for Oljedirektora-
tet. vi hadde allerede Lamellemetoden som
basisredskap. Dessuten var spenningsfelt-
teoriene allerede etablert slik at direkte
overslag ved sluttede formler ble muLí.çe.
Men tiltross for flere tilgjengelige analy-
seredskaper sa krevde den praktiske problem-
stilling en ny vurdering av de grunnprinsip-
per som analysene skulle bygge pa.

I motsetning til internasjonale trend valgte
vi a basere alle viktige analyser pa det
fundamentale effektivspenningsprinsipp,
fig.9. Det vil si at vi beregnet sikker-
hetsnivaet som funksjon av antatt poretrykk
i den sterkest pakjente sonen under platt-
formen, nar den ble starmbelastet. Sikker-
hetsnivaet sank med Økende poretrykk, og vi
kunne altsa pa forhand bestemme poretrykkets

tillatte ní.vá der beregningskurven krysset
Oljedirektoratets foreskrevne sikkerhets-
niva. Her ser man likheten med det grunn-
prinsipp som prossesstyrt jorddambygging
benyttet .
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Fig.9. Effektivspenningsbasert stabilitet
av store gravitasjonsplattformer
utsatt for stormkrefter - en
utfordring til betydelig utvikling
(Bull.10, Geoteknikk, NTH)

Men poretrykksoppbyggingen under plattformen
var langt mer komplisert enn i byggetilstan-
den i en jorddam. Poretrykket besto av
flere bidrag som fig.9 viser. Viktigst
blant disse var det akkumulerte poretrykk
som den gjentatte b¢lgebelastning medf¢rte.
Dette krevde nyutvikling.
Prinsippet for kumulativt poretrykk og de-
formasjon, bestemt ved treaksialforsØk , er
vist i fig.lO, i sin fØrste enkle utforming.
Slike sykliske forsØk ble tolket pá effek-
tivspenningsbasis ved NTH. Det fØrte til
enkle entydige, repeterbare motstandspara-
metre, som lett kunne overfØres til fullska-
laforholdene under plattformen, der spennin-
gene pa forhand var beregnet ut fra lamelle-
metoden og/eller spenningsfeltteorier.

Disse redskaper ble med hell anvendt ved
kontroll av plattformene pa Statfjordfeltet,
og senere ved flere konsultative oppgaver
for andre felter. Takket være en fremragen-
de instrumentering av NGI's maletekniske
avdeling, har vi kunnet konstatere at til-
bakef¢ringene av data fra Nordsj¢en har vært
opplØftende, i forhold til vare forhandsvur-
deringer.
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Fig.lO. Effektivspenningstolking av pore-
trykk og tØyning i prØver utsatt for
vekslende last ble 70-arenes ekspe-
rimentelle utfordring (Bull.10,
Geoteknikk, NTH)

UNDERVISNINGEN I GEOTEKNIKK VED NTH
Det undervisningsopplegg som gradvis ble
utviklet innen geoteknikk ved NTH kom til a
bære meget sterke preg av etterutdannelsen
ved Harvard University (1948-50) den fØrste
pionerperioden ved NGI (1951-60), og den
egenutvikling som de forannevnte impulser
etterhvert fØrte til. I perioden 1960 til
1975 var det stadig flere av NTH's egen
faste stab som bidro til denne utvikling
slik som f.eks. Kare Senneset, Erik I. Hjel-
dne s, Lars Grande og Leif I. Finborud i
tillegg til et flertall av vitenskapellge
assistenter i aremalsstillinger.

POlicy-vurdering
Etterat NTH fikk eget professorat i faget
ble NGI innforstatt med at NTH kom til a
velge sin egen selvstendige faglige kurs.
Fristelsen for a bli en passiv medlØper til
det allerede veletablerte NGI kunne være
stor, ikke minst av behagelighetshensyn.
Men med NTH som akademisk institutsjon,
fØrst og fremst, var det helt naturlig a
legge seg pa et mest mulig fundamentalt
mekanisk/fysisk ní.và, som bygget pá solid
klassisk grunn, salangt rad var. Dette
innebar at vi matte primært bygge faget opp
pa grunnpillarer som hadde størst sjanse til
a overleve og gi grobunn for videreutvikling
i fremtiden. Det a pleie alene dagens empi-
riske "state of art" for a nà hurtig frem
var ikke aktuelt for oss. Vi matte ha mer
langsiktige mal.

De fØrste byggeklosser
Erfaringene fra pionerperioden ga oss i sa
mate en misunnelsesverdig start. Det er nok
a nevne at vi hadde et meget godt grunnlag
derfra i fØlgende basisemner:

kvalitetsprosedyrer og utstyr for prØve-
taking, in situmalinger, og laboratorie-
forsØk
basisgrunnlaget for stabilitetsanalyser,
jordtrykksberegninger og jords bæreevne
under fundamenter og rundt peler (NGI.16)

strØmming av vann gjennom jord var et
velorganisert undervisningstema allerede
fra Harvard-tiden
vi sto pa terskelen til a fullfØre modul-
og motstandsgrunnlag for beregning av
setninger i alle slags sedimenter

vi kunne ta inn i undervisningen flere
praktiske eksempler av forskjellig slag,
og vi ville gjennom samarbeidsavtalen med
NGI og i kontakt med etater og firmaer
stadig fa tilgang til nye.

De fØrste ett-arige grunnkursene tidlig i
60-arene ble bygget opp omkring de ovennevn-
te byggeklosser.
Litt statistikk
Til a begynne med besto særkursene av ett
hovedfag og ett stØttefag. Samtidig ble det
àpnet, fri adgang til valg av hovedoppgave,
eller "diplom", dvs. at begrensningen til 4
stk. ble opphevet. En samlet fremstilling
av antall valgte diplomer frem til idag er
vist i fig.11 som middeltall for hver 5-ars-
periode. Totalantallet er ca. 330 stk.

20
STATISTIKK, ca.40 år, ca.330 dip!.
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Fig.ll. Valg av geoteknikk til diplomoppgave
ved NTH i arene 1952-1989. Statistikk

Nar det gjelder tema-fordeling er det vans-
kelig a skille mellom de tre kategoriene som
er nevnt nedenfor, men i grove trekk har
valgene i 20-arsperioden 1960-80 vært:

eksperimentelle
analytiske
praktiske

77 stk
69
32

med et gjennomsnitt pa 9 stk. pr. ar i denne
20-arsperioden.
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Fig.12. Ressursutviklingen ved Institutt for
geoteknikk, NTH, over en 20-årsperi-
ode

Når det gjelder budgett- og stabsutviklingen
i samme 20-årsperiode så er den vist i
fig.12. Figuren viser tydelig innflytelsen
fra Nordsj¢aktiviteten tidlig i 70-årene,
idet dr.ing.kandidatene gjorde seg raskt
gjeldende, og vår Sintef-avdeling ble merk-
bart og raskt øket. Kontor- og laboratorie-
arealene utgjør totalt ca. 1000 m2, og hele
instituttets ble samlet i ett bygg fra 1975
Kurstilbudet
Studieplaner og kurstilbud henger nøye sam-
men. Begge deler igjennomgikk flere formal-
og formatendringer i den turbulente halvdel
av 60-årene, og i begynnelsen av 70-årene.
Rundt 1975 var det totale kurstilbudet i
geoteknikk ved NTH slik som vist i fig.13.

Jordmodellering

Marin geoteknikk

Beregningsmeioder

DR.ING. FAG EEU-FAG:

Geodynamikk

Jordmodellering

Marin geoteknikk

Fig.13. Kurstilbudet i geoteknikk ved NTH
frem til siv.ing. etter 9 semester,
og etterutdanningstilbudet til
dr.ing., og EEU-kurs

Geoteknikk l og 2 er semesterkurser som
tilsammen dekker omtrent det stoff som det
ettårige gr~nnkurset fra 1961-66 gjorde. De
tre særkursene i 8.semester er alle av ett
semesters varighet, og det er også hovedopp-
gaven.

De enkelte fag innen dr.ing. og EEU-boksene
varierer med tilbud og etterspørsel, innad
såvel som utad.

Overordnet fagfilosofi
Etterhvert har Institutt for geoteknikk ved
NTH adoptert og tilpasset seg en overordnet
fagfilosofi som vi forsøker å ta med oss
sålangt råd er i alle kursene våre. Bygge-
stenene i filosofien er vist i flytdiagram-
met i fig.14.
Det viktigste, det vanskeligste og mest
ressurskrevende er å forstå jords indre
oppførsel under de endrede, eksterne last-
tilstander som et prosjektert byggverk måtte
bli utsatt for. Det betyr feltundersøkel-
ser, laboratorieundersøkelser og fremforalt
modeller for og metoder til å tolke den
indre respons i de jordprøver som testes.
Det er meget viktig å understreke at det er
den indre respons i jordarten som vi søker,
ikke en "beskrivelse" av den eksterne aksjon
vi påfører prøven, slik tendensen ofte har
vært. F.eks. er enakset trykkfasthet rent
sludder sett fra en leires indre respons,
fordi leiren selv bryter sammen ved skjær-
brudd på plan som avviker sterkt fra den
enaksede trykkretning, altså aksjonen. For
å gjenta, det er den indre responsen vi skal
ha tak i, ikke den ytre aksjonen, som vi til
overmål dikterer.

(a. og i jord)

(ellerpr sv e)

Fig.14 Overordnet fagfilosofi i geoteknikk,
NTH

De dimensjonerende analyser i en prosjekte-
ring må først og fremst ha virkelighetsnære
jordprofiler og tilsvarende jordartsparamet-
re knyttet tiloppførselen av de ovennevnte
indre responsmodellene, og ikke til de ytre
aksjonsmodellene. Til eksempel snakker vi
oftest om fundamenters bæreevne, mens vi som
geoteknikere skulle selvsagt si fra at det
er jords bæreevne (under, omkring fundamen-
ter) vi mener. Selve beregningene i en
prosjektering kan ofte gjøres ved enkle
overslag, især i første fase. Slike over-
slag kan ofte være meget gode, især hvis den
grunnleggende jordoppførsel er med i det
enkle analysegrunnlaget. Da vil man oftest
oppdage at det er bare større detalj rikdom
man får når man senere tyr til mere omfat-
tende analyser, f.eks. med store regnemas-
kinprogrammer. Er modellgrunnlaget det
samme i det enkle og det omfattende verktøy
vil man kunne trekke fordelene av å ha begge
deler. Hvis ikke vil man kunne risikere å
bli misinformert.
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Uansett hvor godt vi modell tester jord og
foretar modellberegninger sè vil det bli en
rest av tvil nar det hele skalomsettes i
praksis ved bygging i full skala. Det á

kunne være forberedt pè è mèle fullskalaopp-
førselen er derfor en uvurderlig sikkerhets-
ventil. Er .man i tillegg forberedt pè muli-
ge overraskelser og har planlagte mottiltak
rede, sè desto bedre. Dessuten vil tilbake-
føring av fullskalaoppførsel gi korrektiv
til det bestèende verktøy, og dessuten rep-
resentere nyttig erfaringsstoff for frem-
tiden.
Noen vil nikke pè hodet
hovedtrekkene i denne
Terzaghi's pUblikasjoner.
en riktig oppfatning.

og igjenkjenne
filosofi fra

I sa fall er det

PERSONLIGE KOMMENTARER TILSLUTT

En serie med tilsynelatende tilfeldigheter
førte foredragsholderen til Harvard Univer-
sity. Han var da statiker, bestemt pá è
prøve seg pà en dr.grad om hengebroer med
flere kontinuerlige spenn, inspirert av Arne
Selbergs ett-spenns arbeid. Harvard's sta-
tiker, dansken Harald Westergaard, overtalte
meg imidlertid til á droppe statikk (som
allerede var veletablert i Skandinavia) og
gè over til geoteknikk.
Det var da i 1948, jeg hørte navnet geotek-
nikk for første gang, og personene Casa-
grande og Terzaghi hadde jeg aldri hørt
snakk om før. At jeg tok Westergaards rèd
alvorlig er vel nè helt klart.
De 3 èrene ved Harvard og de 5 èrene ved NGI
kom til è dominere egen faglig utvikling, og
derigjennom prege innhold og filosofi i
undervisningen i geoteknikk i hele den 25-
èrsperioden vi her omtaler.
Personlig er jeg meget takknemlig for è ha
hatt det heil è fè en sè begunstiget start i
to slike enestèende institusjaner som Har-
vard og NGI, og det på et sa riktig tids-
punkt. Det har dessuten vært et helt unikt
privilegium è ha fètt anledning til è bygge
opp fra starten avet nytt fagomrède ved
Bygningsingeniøravdelingen, NTH. Det er
neppe noen som pé forhènd kunne ha fantasi
nok til engang è drømme seg inn i en slik
begunstiget idealsituasjon.
Hva sa. ut fra en slik bakgrunn, kan det
sies noe om hva fremtiden har è by pè? Er
alt ferdigtygd nè, - er det noe mer è gjøre
nè da?
Først vil jeg svare at enhver tid har sin
egen utfordring preget av sin tids oppgaver.
Spørsmèlet er om vi ønsker og kan gjøre noe
med fremtiden. Den passive holdning "komme
hva som vil" eller "jeg lurer pá hva frem-
tiden har à by meg" er defaitistisk . Det
kan vi selv rette pè, f.eks. ved è spørre:
hva kan jeg gjøre fremover, - noe som kan
være med pá a skape og forme fremtiden -
"etter mitt bilde"?
Tidligere studenter har sikkert hørt følgen-
de utsagn fra foredragsholderen: "Hvis dere
leter etter et forskningsfelt (arbeidsfelt)
som kan ha fremtid i seg s é start pá et
omrède hvor det i lang tid er blitt sagt at
dette feltet er utforsket - vi vet det vi
behøver è vite her". Der skeL dere starte,
fordi slike utsagn er gjerne et bevis pè at

fagfeltet har stagnert. Personlig har jeg
hatt størst utbytte av à ha tatt fatt pá
slike omr àder . Derfor, om geoteknikk til-
synelatende, og ved overfladisk kjennskap
kan se "ferdigbakt" ut, sè er det bare til-
synelatende. Dagen idag, har sine egne
utfordringer, kanskje større enn før, og den
aller største og mest presserende av disse
ligger sannsynligvis pè det psykolgiske
felt.

Jeg sikter da til den omstendighet at den
praktiske anvendelsen av faget ser ut til è
gè ned i urovekkende grad, med stadig flere
uhell tilfølge. Etter de kontakter jeg har
pè vidt forskjellig hold, hjemme og ute, sè
er det grunn til è tro at hovedèrsaken er av
psykologisk art. Det kan se ut som bygge-
tekniske etater har havnet pè 19S0-nivèet i
sin manglende forstèelse av geoteknikkens
rolle i byggfaget. Det tas derfor stadig
mer lettvint pè grunnundersøkelser, for ikke
è si geoteknisk prosjektering. Klokkertroen
pá at store dataprogrammer skal kompensere
for mangelfull geoteknikk er sikkert ogsè en
medvirkende èrsak.
Den største utfordring idag ligger derfor i
è kunne nè frem med saklig, grundig informa-
sjon. Det er en kjempejobb, og dagens hold-
ninger (hvis diagnosen er riktig) er ikke
endret over natten. Men jabben ma gjøres,
sè stè pè!
Er det da noe a gjøre pè forskningsomrèdet
fremover? Ja, du verden! Vi har faktisk
bare sèvidt begynt è forstè jords oppførsel
generelt. Og det er pè grunnlagsnivèet
utfordringene fortsatt ligger. Og det er i
grunnlaget kimen til fremtidige endringer og
fremtidig vekst ligger. Det er i laborato-
riene og i feiten fremtiden ligger, ikke i
PC-ene, se f.eks. fig.is.

Â

MPa
20

oe·LEIRE, RISVOLLAN, O-10m
0.01 mil1.1Ir

M

10 I-- ~

~18

O ~
O 0.5 1.0 MPa

a'
Â

MPa
2000

SANDSTEIN, NORDSJØEN, D>2000m
100 mill.år

M

O ~
O 50 100 MPa

a'

Fig.1S Grunne leirprøver pè land og meget
dype sandsteinspr¢ver fra Kontinen-
talsokkelen viser analog oppførsel.
Her har fremtiden noe è bryne seg
pè - eksperimentelt vel è merke!
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Og når det gjelder slik forskning og utvik-
ling fremover, så håper jeg at mottoet fra
1963 (Bull.S, NTH):

"- det store i det små, og det enkle i
det store!"

kan bli et like nyttig kompass for dere unge
idag, som det har vært for meg.
Lykke til!

HENVISNINGER
Det vesentligste bakgrunnsstoff, utenom egne
notater og erfaringer, er hentet fra pUbli-
kasjonsserier fra NGI og fra Institutt for
geoteknikk, NTH, slik som

NGI pUblikasjoner nr.1 til 30, fra pio-
nerperioden 1950-60, med spesiell refe-
ranse til nr.1, 4, 7, 9, 12, 16, 17, 24,
25, 26 og 30
NTH's publikasjoner fra Institutt for
geoteknikk for perioden 1960-75, dvs.
bulletinene nr.1 tilla og læreboken
"Grunnlag i geoteknikk", Tapir forlag,
1970.

Siden det hele dreier seg om norsk geotek-
nikk, rettet til norske tilh¢rere og eventu-
elle senere lesere, er det ikke funnet n¢d-
vendig med en tradisjonell litteraturliste.
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