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Vedlegg A 

1 Beregningsprinsipper 

1.1 Generelt 

Stabilitet beregnes for kritiske/representative situasjoner for dagens tilstand. Der hvor stabiliteten i 

dagens tilstand er lavere enn NVEs og Eurokode 7s absolutte krav på F ≥ 1,4 utføres det beregninger 

for å vurdere omfanget av nødvendige stabiliserende tiltak.  

Beregninger er utført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon 16.1.5 med 

beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektmetode, og anvender 

en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker 

selv etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er 

også mulig å definere egne glideflater i programmet når man utfører beregninger for sammensatte 

glideflater. 

1.2 Beregningsprofiler 

Det er valgt å beregne stabiliteten i 2 profiler, plasseringen er vist i tegning 10214972-RIG-TEG-002. 

Profilene er generelt valgt ut fra en helhetlig vurdering av terreng- og grunnforhold. Profilene er 

plassert slik at de mest kritiske områdene som er berørt av mulige skred er dekket. Det er identifisert 

fire hovedområder hvor stabilitet kan være kritisk: skråningen ned mot bekken i vest, skråningen ved 

vestlige kanten av tomta, skråningen ved Brønnerødveien øst på tomta, og skråningen opp mot 

Kirkenåsen i øst.  

Stabilitetsberegningene er utført ved: 

▪ Effektivspenningsanalyse 

▪ Totalspenningsanalyse – ADP 

Effektivspenningsanalysen vurderes å representere langtidstilstanden og er benyttet ved 

stabilitetsberegninger av områdestabilitet ved dagens situasjon, samt langtidstilstanden etter 

utbygging. 

Totalspenningsanalyse av massene er også utført for å kontrollere at stabiliteten også ivaretas også 

for den udrenerte korttidstilstanden i leira og silt. Denne er benyttet i stabilitetsanalysene både for 

områdestabilitet ved dagens situasjon og etter utbygging. 

1.3 Lagdeling 

Lagdeling er tolket ut fra resultatene av tilgjengelige tidligere utført grunnundersøkelser, samt de 

undersøkelsene utført i forbindelse med foreliggende oppdrag. 

Lagdeling i beregningsprofiler er vist i tegninger 10214972-RIG-TEG-700.1 til -700.3, og -701.1 til -

701.3. 

1.4 Laster 

Trafikklaster på vei er inkludert i beregningene. 

Iht. Håndbok N200 [15] skal det benyttes jevnt fordelt karakteristisk last på 10 kPa på gang‐ og 

sykkelveger, og 15 kPa over hele vegbredden, inkl. vegskulder. Dimensjonerende trafikklaster på 19,5 

kPa er benyttet på Veum Allé og Brønnerødveien i beregningsprofiler A og B. 
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For Hovedbygget brukes det jevnt fordelt last på 30 kPa beregnet med antagelse om 4 etasjer 

inkludert ett kjelleretasje som ligger ca. 1,0 m under dagens terreng (basert på bilde fra Google Maps 

tjenester). 

1.5 Sikkerhetskrav for planlagt tiltak 

Reguleringsplanen for tiltaket er underlagt krav i lover og forskrifter: 

▪ Plan‐ og bygningsloven (PBL) 

▪ Byggteknisk forskrift (TEK17) 

Plan‐ og bygningsloven §21‐8, stiller krav til at «grunn kan bare bebygges, eiendom opprettes eller 

endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur‐ eller 

miljøforhold». 

Byggteknisk forskrift §7‐1 sier at «Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger». Videre sier §7‐1 at 

«Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes 

for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket». 

Byggteknisk forskrift §7‐3 sier at «Byggverk hvor konsekvensen av skred, herunder 

sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område». Videre sier §7‐3 

at «For byggverk i skredfareområde skal det fastsettes sikkerhetsklasse for skred […]. Byggverk og 

tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger 

av skred, slik at største nominelle sannsynlighet […] ikke overskrides». 

For kvikkleireskred sier §7‐3 at krav til sikkerhet bestemmes ut ifra tiltakskategori gitt etter NVEs 

retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» [8] med tilhørende veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred», [1]. 

1.5.1 Klassifisering av tiltaket 

Utbygging på Veum Park medfører tilflytting/personopphold, og utbyggingen plasseres i 

tiltakskategori K4 iht. NVEs veileder 7/2014 [1]. Kvikkleiresonen klassifiseres i henhold til kap. 6.4.3 i 

hovedtekst som kvikkleiresone med lav faregrad. 

1.5.2 Krav til sikkerhet 

For tiltak i tiltakskategori K4 i kvikkleiresoner med lav faregrad stilles det krav om: 

a) Beregningsmessig sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F ≥ 1,4 i dagens tilstand 

b) Forbedring av beregningsmessig sikkerhetsfaktor hvis F < 1,4 

Utredningen skal for begge tiltakskategorier kvalitetsikres av uavhengig foretak. 

Forbedring kan oppnås i henhold til forhåndsdefinerte kriterier vist i Figur 1. 
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Figur 1 Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer eller bruk av lette masser (fra NVEs veileder 
7/2014) 

2 Tolkning av materialparametere 

2.1 Generelt  

Tolking av beregningsparametere er utført med bakgrunn i resultat av utførte CPTU-sonderinger, 

opptatte 54 mm prøveserier som er rapportert i datarapporter i Tabell 2-1 i hovedtekst og empiriske 

korrelasjoner. Der det ikke er tatt prøver er benyttet erfaringsverdier iht. Statens vegvesens Håndbok 

V220 [14]. Det er lagt vekt på spesialforsøkene samt tolkning av skjærstyrke og stivhetsparametere 

fra CPTU-sonderingene. Det er også utført SHANSEP-analyse basert på antatt tidligere overlagring i 

området.  

2.2 Tyngdetetthet 

Målt tyngdetetthet på opptatte prøver er benyttet som grunnlag. Ved store variasjoner i målte 

verdier er gjennomsnittlige verdier benyttet. For materialer som det ikke er målt tyngdetetthet på, er 

det benyttet erfaringsverdier iht. håndbok V220 [14]. 

Laboratorieundersøkelser indikerer en gjennomsnittlig verdi for tyngdetettheten i leire og 

tørrskorpeleire på 19 kN/m3. I friksjonsmassene er den også satt til 19 kN/m³.  

2.3 Forkonsolidering 

2.3.1 Tolkningsmetoder 

Forkonsolideringsspenning σ’c og overkonsolidersforhold OCR tolkes ut normalt i fra ødometerforsøk 

og CPTU-sonderingene. Data tolket fra CPTU benyttes til å inter- og ekstrapolere mellom resultatene 

fra ødometerforsøk mot dybden. Det kan benyttes tolkning fra CPTU både på spissmotstands- og 

poretrykksbasis. Følgende korrelasjoner benyttes i dette prosjektet som støtte til valg av designlinje: 
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Tabell 1 Tolkningsmetoder forkonsolideringsspenning 

Referanse Tolkningsmetode Merknader Forklaringer 

Karlsrud et al. 
(2005) 

𝜎𝑐
′ =  𝜎𝑣0

′ ∗ 𝑂𝐶𝑅𝑖  
Spissmotstandsbasis 
og poretrykksbasis, 
semiteoretisk 

𝑂𝐶𝑅1 =  10(
𝐴−𝐵𝑞

𝐵
)  

𝑂𝐶𝑅2 =  10(
(∆𝑢−𝜎𝑣0

′ )−𝐴
𝐵

) 

𝑂𝐶𝑅3 =  (
𝑄𝑡

𝐴
)𝐵  

Sandven (1990) 𝜎𝑐
′ =  

𝑞𝑛

𝛼 ∙ 𝑁𝑘𝑡

 
Spissmotstandsbasis, 
semiteoretisk 

α= Normalkonsolideringsforhold 

𝑁𝑘𝑡 = Bæreevnefaktor 

𝑞𝑛 = Netto spissmotstand fra CPTU 
sondering 

𝜎𝑣0
′ = In situ vertikal effektivspenning 

Sandven (1990) 𝜎𝑐
′ =  

∆𝑢

𝛼 ∙ 𝑁∆𝑢

 
Poretrykksbasis, 
semiteoretisk 

α= Normalkonsolideringsforhold 

𝑁∆𝑢= Bæreevnefaktor 

∆𝑢= Poreovertrykk fra CPTU 

(∆𝑢 = 𝑢2 − 𝑢0) 

Chen & Mayne 
(1993) 

𝜎𝑐
′ =  0,53 ∗ ∆𝑢 

Poretrykksbasis, 
empirisk 

- 

Ut fra σ’c-profilene avledet fra ovennevnte korrelasjoner er OCR beregnet som OCR= σ’c/ σ’v0. En mer 

fullstendig oversikt over tolket tidligere terrengnivå framkommer av Tabell 5. 

Det vises til tegninger 10214972-RIG-TEG-50X.5 og -50X.6 for en oversikt over valgte σ’c- og OCR-

profiler. 

2.3.2 Bæreevnefaktorer  

Verdier for bæreevnefaktoren kan etableres både empirisk og teoretisk. Vanligvis bestemmes verdier 

for bæreevnefaktor ut fra korrelasjoner etablert på resultater fra anisotropiske konsoliderte 

treaksialforsøk på blokkprøver med høy kvalitet som er benyttet som referanser. Korrelasjoner for 

tolkning av bæreevnefaktorer er angitt i Tabell 2 og Tabell 3, både på poretrykksbasis og basert på 

spissmotstand. 

Tabell 2 Oversikt korrelasjoner for bæreevnefaktorer bestemt ut fra korrelasjoner mot Bq (Lunne et al. 1997) 

Tolkningsmetode Empirisk middelvariasjon bæreevnefaktor 

Poretrykksbasis, 𝑁∆𝑢 = f(𝐵𝑞) 𝑁∆𝑢 = 1,8 + 7,25 ∙ 𝐵𝑞 

Spissmotstand, 𝑁𝑘𝑡 = f(𝐵𝑞) 𝑁𝑘𝑡 = 18,7 − 12,5 ∙ 𝐵𝑞 

Effektivspissmotstandsbasis, 𝑁𝑘𝑒 = f(𝐵𝑞) 𝑁𝑘𝑒 = 13,8 − 12,5 ∙ 𝐵𝑞  

 

Tabell 3 Oversikt korrelasjoner for bæreevnefaktorer bestemt ut fra korrelasjoner mot OCR, St, Ip og Bq for 
sensitivitet større enn 15 (Karlsrud et al. 2005) 

Tolkningsmetode Empirisk middelvariasjon bæreevnefaktor 

Poretrykksbasis, 𝑁∆𝑢 = f(𝑂𝐶𝑅, 𝐼𝑝) 𝑁∆𝑢 = 9,8 + 4,5 ∙ log 𝑂𝐶𝑅 

Spissmotstand, 𝑁kt = f(𝑂𝐶𝑅, 𝐼𝑝) 𝑁kt = 8,5 − 2,5 ∙ log 𝑂𝐶𝑅 

Effektivspissmotstandsbasis, 𝑁𝑘𝑒 = f(𝐵𝑞) 𝑁𝑘𝑒 = 12,5 − 11 ∙ 𝐵𝑞 

I tolkningsprosedyren viste det seg at tolkningene basert på Nke-faktoren ga større variasjon og avvik 

fra forventede resultater, og ble derfor benyttet i mindre grad enn de andre to bæreevnefaktorer. 
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Det ble også valgt å begrense variasjonsområdet til NΔu og Nkt : For NΔu ble det valgt en øvre grense på 

10, mens for Nkt ble det valgt en nedre grense på 8. 

Det vises til tegninger 10214972-RIG-TEG-50X.8 for en oversikt over valgte verdier på 

bæreevnefaktorer. 

2.4 Udrenerte styrkeparametere 

2.4.1 cu fra enaks og konus 

Verdier for cu fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger 

betraktet som verdier for gjennomsnittlig skjærstyrke, cu. Verdier er oppgitt som referanse i plot for 

cuA-tolkning uten noen omregning. Verdiene er ikke tillagt særlig vekt i tolkning av profil for 

opptredende aktiv udrenert skjærfasthet, men er i større grad benytte for å vurdere 

prøveforstyrrelse. 

2.4.2 cu fra treaksialforsøk 

Skjærstyrke fra treaksiale forsøk anses i våre vurderinger som verdier for aktiv skjærstyrke. Det må 

imidlertid påpekes at siden prøvene er tatt opp med 54mm stålsylindere, forventes verdiene fra 

laboratorieforsøk å være noe lavere enn verdiene fra CPTU-korrelasjoner som er basert på 

blokkprøver, uavhengig av prøvekvalitet. Resultater fra utførte treaksialforsøk er omtalt i vedleggs 

kapittel 2.5 og 3.4. 

Tolkede treaksialforsøk vises i tegninger 10214972-RIG-TEG-450 t.o.m. -453. 

2.4.3 cuA fra CPTU-sonderinger 

For bestemmelse av udrenert skjærstyrke er CPTU-sonderingene korrelert iht. empirisk baserte 

tolkningsfaktorer ref. Tabell 2 og Tabell 3. For bløte, finkornige masser med relativt homogene 

forhold, betraktes tolkning av CPTU på poretrykksbasis normalt som den mest egnede metoden. cuA 

fra CPTU tolkes fra følgende korrelasjoner: 

Tabell 4 Oversikt tolkningsmetoder aktiv skjærfasthet 

Tolkningsmetode Merknader Forklaringer 

𝑐𝑢𝐴 =
𝑞𝑛

𝑁𝑘𝑡

 Spissmotstandsbasis 

𝑁𝑘𝑡 = Bæreevnefaktor 

𝑞𝑛 = Netto spissmotstand fra CPTU 
sondering 

𝑐𝑢𝐴 =
∆𝑢

𝑁∆𝑢

 Poretrykksbasis 

𝑁∆𝑢= Bæreevnefaktor 

∆𝑢= Poreovertrykk fra CPTU 

(∆𝑢 = 𝑢2 − 𝑢0) 

2.4.4 SHANSEP 

Udrenert skjærfasthet er nært relatert til in situ effektivspenninger og leiras overkonsolideringsgrad 

OCR. Udrenert skjærfasthet øker med økning i effektivspenning. Denne økningen er avhengig av OCR. 

Udrenert skjærfasthet avhengig av OCR kan modelleres etter SHANSEP-prinsippet (Ladd & Foott 

1974): 

𝑐𝑢𝐴 = 𝛼 ∗ 𝑂𝐶𝑅𝑚 ∗ 𝜎0
′  

Der: 

α = Stigningstall som varierer vanligvis mellom 0,27 og 0,32 for aktiv skjærstyrke 
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OCR = Overkonsolideringsgrad = c’/v0’ 

m = Eksponent som for norske leirer typisk har vist seg å variere mellom ca. 0,6 og 0,9 

avhengig av leire og forsøkstype 

v0’ = In situ vertikal effektivspenning 

SHANSEP-tilnærmingen er benyttet for å etablere et cu-profil der hvor det ikke foreligger CPTU-

sonderinger. SHANSEP-parametere som best passer de øvrige CPTU-tolkninger i området er α = 0,28 

og m = 0,70. Skjærstyrkeprofiler som er plassert der hvor det ikke er utført CPTU er tolket med 

samme SHANSEP-parametere og OCR fra tolket tidligere terrengnivå. 

En oppsummering av tolket tidligere terrengbelastning POP, overkonsolideringsforhold OCR og kilde 

til tolkningen er angitt i Tabell 5. 

Tabell 5 Oversikt overkonsolideringsforhold, per profil/borpunkt 

Profil CPTU OCR Kilde OCR Merknader 

A 

31 POP = 60 kPa Ødometer, CPTU - 

- POP = 41 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi BP. 32 

- POP = 5 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi På toppen av skråningen 

B 

21 POP = 90 kPa CPTU - 

- POP = 10 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi BP. 23 

- POP = 19 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi BP. 22, topp av skråningen 

- POP = 75 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi BP. 25 

- POP = 10 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi BP. 12 

- POP = 10 kPa Tidligere terreng fra områdets topografi BP. 13 

 

Skjærstyrkeprofiler tolket fra CPTU og benyttet i stabilitetsberegningene vises i tegninger 10214972-

RIG-TEG-50X.7.  

2.4.5 Anisotropiforhold 

Benytter NIFS anbefalinger basert på Ip 15%. 

Tabell 6 oppsummerer anvendte ADP-faktorer i udrenerte materialer: 

Tabell 6 Oversikt over valgte ADP-faktorer 

Material cuA-koeffisient cuD-koeffisient cuP-koeffisient 

Leire  1,00 0,65 0,36 

Sprøbruddmateriale 0,85 0,65 0,36 

 

2.5 Drenerte materialparametere 

Drenerte materialparametere for leire og kvikkleire er i all hovedsak tolket ut fra utførte 

treaksialforsøk. Hvor nødvendig ble det benyttet erfaringsdata fra tidligere grunnundersøkelser 

utført i området, samt erfaringsverdier iht. Statens Vegvesen håndbok V220. En oppsummering av 

materialparametere tolket fra utførte treaksialforsøk er vist i Tabell 7: 
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Tabell 7 Oppsummering tolkning treaksialforsøk 

BP 
Dybde 

[m] 
Materiale φ [°] 

Attraksjon 
a [kPa] 

Bruddtøyning εaf 

[%] 
Merknader Tegning nr. 

2 5,30 Leire, siltig, sandig 30 0 1,0 - -450 

17 4,35 Kvikkleire 33 2,5 1,0 - -451 

17 4,45 Kvikkleire - - 1,0 Passiv test -452 

31 5,45 Kvikkleire 32 2,5 1,0 - -453 

 

Basert på tolkning av treaksialforsøk modelleres leirelaget med en friksjonsvinkel på 32° og 2,5 kPa 

attraksjon. Drenert materialeparametere i de øvrige lagene er gitt i Tabell 8. Valgte 

effektivspenningsparametere i disse lagene er vurdert opp mot erfaringsverdier iht. Statens vegvesen 

Håndbok V220 [14]. 

Tabell 8 Drenert materialparametere i de andre øvrige materialene benyttet i stabilitetsanalysene 

Materiale 
Tyngdetetthet γ 

[kN/m3] 
Tyngdetetthet effektiv 

γ’ [kN/m3] 
φ [°] 

Kohesjon c 
[kPa] 

Attraksjon a 
[kPa] 

Tørrskorpeleire 19 9 30 0 0 

Siltig leire 19 9 32 1,6 2,5 

Sprøbruddmateriale 19 9 32 1,6 2,5 

Sand/silt/leire 19 9 30 0 0 

Sand/silt 18 8 31 0 0 

Sand/grus 18 8 33 0 0 

2.6 Poretrykksforhold 

Som utgangspunkt for modellering av grunnvannstand ble det benyttet målinger fra de installerte 

hydrauliske piezometerne ved borpunkt 7, 10, 17, 46 og 50. Piezometerne er installert ved 4,0 m 

dybde under terreng i borpunkt 10, 46 og 50, samt ved 5,0 m dybde i borpunkt 7 og 17. Måling av 

poretrykket indikerer en grunnvannstand ca. 0,3 m under terreng i borpunkt 10. De øvrige 

piezometerne viser at grunnvannet står 1,1-1,5 m under terrengnivå. 
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3 Kvalitet grunnlagsdata 

3.1 CPTU 

Samtlige utførte CPTU havner for den meste i anvendelsesklasse 1, ref. dokumentasjon måledata 

vedlagt datarapport 512307-1-RIG-RAP-001. Spissmotstand i CPTU-sonderinger utført i borpunkt 21, 

31 og 37 havner i anvendelsesklasse 2, sannsynlig på grunn av at sonden gikk ned i fastere lag mot 

slutten av sondering.  

3.2 Rutinedata 

Ut fra bruddtøyning på enaksforsøkene (mellom 1 og 5%) vurderes generelt prøvene å være av 

god/akseptabel kvalitet.  

3.3 Ødometerforsøk 

Ødometerforsøk i borpunkt 17, 31, 46 og 50 viser enten en antydning eller en tydelig overgang fra 

normalkonsolidert- til overkonsolidert område. I løpet av forsøket utført på prøven fra 14,55m dybde 

i punkt 1 har sannsynligvis prøven kollapset. Forsøkene utført i borpunkt 2 og 10 gir ikke noe tydelige 

resultater og tolkning av disse testene er under tvil. 

Tolkninger av prekonsolideringstrykk fra ødometerforsøk er vist i tegninger listet opp i Tabell 9. 

Tegningene er inkludert til slutt i dette vedlegget. 

Tabell 9 Ødometerforsøk gjennomgått for tolkning av overkonsolidering 

Borpunkt 
Dybde [m] Tolket OCR [-] Merknader Tegning 

nr. 

2 5,20 1,0 Under tvil -400 

10 3,45 1,0 Under tvil -401 

17 4,20 2,55 - -402 

31 5,35 1,81 - -403 

46 3,45 1,56 - -404 

50 3,45 3,8 - -405 

3.4 Treaksialforsøk 

Prøveforstyrrelse på treaksialforsøk er vurdert basert på endring i poretallet, jfr. Figur 2. 

 

Figur 2 Indikasjon på prøvekvalitet (fra Statens vegvesen, håndbok V220, figur 2.21) 

Ett treaksialforsøk klassifiseres som «godt til bra» basert på poretall. To forsøk klassifiseres som 

«dårlig» og et er på grensen mellom «godt til bra» og «dårlig».  
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Tabell 10 Oppsummering prøvekvalitet, treaksforsøk 

BP Dybde [m] OCR Δe/e0 Prøvekvalitet Merknader 

2 5,30 1,0 0,104 Dårlig - 

17 4,35 2,5 0,052 God til bra/Dårlig - 

17 4,45 2,5 0,043 God til bra Passiv test 

31 5,45 1,8 0,080 Dårlig - 

 

 


