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Sammendrag:
I forbindelse med reguleringsplan for kryssutbedring/kryssoppgradering ved rv 22 Kjærlighetsstien i Eidsberg
Kommune det blitt utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser. Funn fra disse undersøkelser er
presentert i datarapport /14/.
Foreliggende tiltaksrapport bygger videre på datarapporten, og beskriver grunnforhold med hensyn til
reguleringsplaner, samt en vurdering av terreng- og områdestabilitet tilsvarende krav fra NVEs og SVVs
retningslinjer.

Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma
Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse
Pb 26, 2051 Jessheim Tlf 63 94 24 40
Org.nr no 938 182 787 mva Bank 1606.08.07802
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0

Revisjonshistorikk

Revisjoner og endringer i revisjonene er gitt nedenfor.

0.1 Revisjon 0
Første revisjon.

0.2 Revisjon 1
Første revisjon (rev 0) ble sendt inn til Statens Vegvesen for gjennomgang. Gjennomgangen
resulterte i vurderinger/kommentarer som ble implementert. I tillegg ble forhold vedrørende
skredtyper (iht. /15/) nærmere gjennomgått med Norges Geotekniske Institutt (NGI). Oversikt over
forandringer i denne revisjonen er gitt under:
Avsnitt
Forside
0 Revisjonshistorikk
3.3 Geoteknisk Kategori, Konsekvens/Pålitelighetsklasse, Tiltakskategori
3.4 Sikkerhetskrav/Partialfaktor
3.5 Kontroll
8.3 Stabilitetsberegninger
8.4 Områdestabilitet
8.6 Erosjonssikring
10 Konklusjon

Referanser
Tegninger

Endring/kommentar
Oppdatert oversiktstegning
Nytt avsnitt
-Geoteknisk kategori endret til 2.
-Påpekt muligheten for å redusere RC/CC til klasse 2.
Krav til områdestabilitet utvidet med evt. bruk av lette
masser.
Påpekt muligheten for «normal» kontroll.
Elveskråning vest og øst, endret på sikkerhetskravet fra
avlasting til å bygge kompensert.
Endret avsnittet om flakskred iht. avklaring med NGI.
Konkretisert områder som må erosjonssikres.
Oppdatert iht. forandringer i denne revisjon. Krav om
avlasting av området sør for brua er erstattet med krav til
kompensert fylling.
Lagt til SVVs N200 «Veibygging»
Oppdatert oversiktstegninger
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1

Innledning/ orientering

ØRP har blitt forespurt av Sweco Norge AS for å bistå med geoteknisk rådgiving ift. reguleringsplaner
ved rv 22 Kjærlighetsstien i Eidsberg Kommune. Det planlegges kryssutbedring og evt. etablering av
en kulvert med tilhørende vingemur for myke trafikanter. ØRP har også hatt ansvaret for
supplerende grunnundersøkelser, hvilket er presentert i rapport nr. 1 «Datarapport» /14/.
Grunnen består av primært siltig leire eller leirig silt med mektighet fra 4m til 26m. Området mellom
Trømborgveien og Kammerudveien består stedvis av fyllmasser ned til ca. 6-8m. Det er ikke
avdekket kvikk-/sprøbruddleire via de supplerende grunnundersøkelsene (men fra tidligere av, se
/14/).
Foreliggende tiltaksrapport bygger videre på datarapporten, og beskriver grunnforhold med hensyn
til reguleringsplaner, samt en vurdering av terreng- og områdestabilitet tilsvarende krav fra NVEs
retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner», jfr. ref./5/ og SVVs veileder «Geoteknikk i
veibygging, V220», jfr. ref. /7/.
3D-modell av evt. fremtidig tiltak er gitt under. Det tenkes noe fylling mot Mysen brua (snitt 10000),
plassering av kulvert med tilhørende vingemur under Rv22 (snitt 70100) og for øvrig en rekke
skjæringer.

Fig.2: Reguleringsområdet med evt. fremtidig tiltak.

2

Krav til utredning

NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplaner» (ref. /5/) stiller krav til geotekniske
utredninger for planlegging og utbygging i områder under marin grense og ujevnt terreng.
Supplerende beskrivelse av nødvendig utredning er gitt i veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred»,
ref. /6/. Det er fra tidligere (1978/1979) funnet leire med sprøbruddegenskaper i grunnen.
Omforent utredningskrav iht. NVEs retningslinjer må derfor hensyntas.
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3

Krav til sikkerhet

3.1 Generelt
For reguleringssaker er det ikke fastsatt noe sikkerhetskrav eller kontrollkrav. I og med at
reguleringen sikter til spesifikke formål ift. arealbruk vil en likevel kunne knytte sikkerhetskrav hva
gjelder terreng-/områdestabilitet til kategorisering av tiltak iht. NVE’s regelverk, jfr. ref./6/ og SVVs
veileder /7/.

3.2 Faregradklasse
Faregradsevalueringen av området, dvs. evaluering av skredsannsynlighet, utføres etter prosedyren i
ref./6/, kap.4.5. Evalueringssystemet for kvikkleiresoner er vist i Fig.3. Poengene for hver faktor
settes sammen av produktet av «vekttall» og «score». Til slutt summeres poengene for hver faktor
og en ender opp med en poengsum. Poengsummen bestemmer tildelingen av faregradsklassen som
vist i Fig.5.

Fig.3: Evaluering av faregrad etter ref./6/

Det har gått noe løsmasseskred (jordskred) rundt omkring på Mysen iht. skerdatlas.no. Skredaktivitet
vurderes derfor til å være «Noe».
Løsmassene i reguleringsområdet er overkonsoliderte, ca. 1.7 ved ca. 15 meters dybde. I
kvikkleirelaget er OCR enda større. Poretrykket er konservativt satt til hydrostatisk for variasjon og
usikkerhet i poretrykket over tid og dybder.
Mektigheten av sprøbruddleirelaget vurderes til ca. 0.5-1m, og har sensitivitet opp til 54. Mysenelva
renner nord i reguleringsområdet. Det antas at elva har «noe» eroderende egenskaper. En hydrolog
kan vurdere elvas eroderende egenskaper nærmere/mer presist dersom en ønsker å oppnå sikrere
grunnlag ifb. faregradsevalueringen. Ved økning av erosjonsscoren til 3, vil faregradsklassen fortsatt
forbli «Lav».
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Faktorer

Rv22 Kjærlighetsstien, Eidsberg Kommune
Vekttall
Score

Tidligere skredaktivitet
Skråningshøyde, meter
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
Poreover-/-undertrykk
Kvikkleiremektighet/Sprøbruddleiremekt.
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep: forverring/forbedring
SUM

1
2
2
3/-3
2
1
3
3/-3

2
0
1
0
0
2
2*
1*

Poeng
(vekttall x score)
2
0
2
0
0
2
6
3
15

Fig.4: Faregradsevaluering Rv22 Kjærlighetsstien. *antatt noe konservativt.

Poengsum

0 til 17

18 til 25

26 til 51

Faregradklasse

Lav

Middels

høy

Fig.5: Faregradklasser

Ifølge Fig.5 tilordnes reguleringsområdet faregradsklasse «lav» (dvs. lav sannsynlighet at et skred
inntreffer).

3.3 Geoteknisk Kategori, Konsekvens-/Pålitelighetsklasse,
Tiltakskategori
Fremtidig tiltak vil normalt bli klassifisert til Geoteknisk Kategori 3 pga. kompleksitet og konsekvens
av skred i kvikkleireområder iht. avsnitt 0.3.6.1 i Håndbok V220 /7/. Ettersom kvikkleirelaget er
meget tynt, ca. 0.5m-1m, settes Geoteknisk Kategori til 2 etter rådføring med Vegdirektoratet.
Pålitelighets-(RC)/konsekvensklasse (CC) for fremtidig tiltak tilordnes klasse 3 («meget alvorlig»)
pga. «vei- og jernbanebruer». Bruseksjonen hos Statens Vegvesen kan vurdere om fremtidig tiltak vil
påvirke brukonstruksjonen, og derav evt. åpne opp for å redusere pålitelighets-/konsekvensklasse til
2.
Evt. fremtidig tiltak vil iht. NVEs retningslinjer /6/ tilfalle tiltakskategori K2.

3.4 Sikkerhetskrav/Partialfaktor
Sikkerhetskrav/Partialfaktor for lokalstabilitet/terrengstabilitet for konsekvensklasse CC3 er iht. /7/
gitt under:
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Fig.6: Sikkerhetskrav/partialfaktor for lokalstabilitet/terrengstabilitet iht. SVV /7/. For Rv22 Kjærlighetsstien
gjelder kravene for CC3 Meget alvorlig.

For vurdering av områdestabilitet har det blitt lagt vekt på å tilfredsstille kravene fra både SVV
håndbok V220 /7/ og NVE veilederen /6/. For områder som direkte vil påvirkes av evt. fremtidig tiltak
er områdestabilitetsbestemmelsene fra SVV /7/ brukt. For områder som ikke er direkte påvirket av
evt. fremtidig tiltak er områdestabilitetsbestemmelsene fra NVE /6/ brukt. Kravene fra SVV /7/ er
normalt strengere enn kravene fra NVE /6/, slik at tiltak som oppfyller SVV /7/ vil også oppfylle NVE
/6/.
En oppsummering av krav til sikkerhet er gitt nedenfor.
Stabilitet
Lokalstabilitet,
kritisk skjærflate som kun går gjennom drenerende lag
Lokalstabilitet,
kritisk skjærflate som går gjennom udrenerte lag
Områdestabilitet,
Områder som vil være direkte berørt av selve tiltaket

Områdestabilitet,
Områder som ikke er direkte berørt av selve tiltaket

Sikkerhetskrav
γM ≥ 1.4
γM ≥ 1.6
γM ≥ 1.6,
%-vis forbedring iht. SVV /7/ eller bruk av
lette masser (kompensert løsning/ikke
forverring)
γM ≥ 1.4 eller
Ikke-forverring iht. NVE /6/

Fig.7: Sikkerhetskrav/partialfaktor for både lokal stabilitet og områdestabilitet.

3.5 Kontroll
Det er utført kollegakontroll/internkontroll av utført arbeid.
Fremtidig tiltak vil normalt ha kontrollkrav «utvidet» iht. N200 /24/. Dersom Bruseksjonen åpner opp
for reduksjon av pålitelighets-/konsekvensklasse til 2 (jamfør avsnitt 3.3.), vil det være tilstrekkelig
med kontrollkrav «normal».

4

Topografi

Topografi er beskrevet i avsnitt 4 i datarapporten /14/.
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Tidligere undersøkelser

Tidligere utførte undersøkelser er beskrevet i avsnitt 2 i datarapporten /14/.

7

6

Grunnundersøkelser

6.1 Bakgrunn
Reguleringsområdet har vært utsatt for stor menneskelig påkjenning i form av fyllinger/skjæringer
ifb. bygging av Rv22 og Mysen bru. Det har i ettertid blitt utført mer fyllarbeid for bl.a. etablering av
næringseiendom på østsiden av Mysen bru.
Grunnundersøkelser i marin leire bør normalt utføres med dreietrykksonderinger iht. /6/, da denne
sonderingsmetoden lettere oppdager sensitive leire/silt, samt at lagdelingen er mer tydelig. På grunn
av utilgjengelig utstyr hos SVV har det utelukkende blitt kjørt med totalsonderinger, som har sin
styrke i å påvise sikker berg. Lagdelingen har vært vanskelig å bestemme, og jordprøvene som har
blitt tatt opp kunne muligens blitt bedre valgt ut på grunnlag av dreietrykksonderinger. Det har blitt
brukt plastsylindre for å ta opp uforstyrrede jordprøver, noe som øker muligheten for
prøveforstyrrelse.

6.2 Omfang
De utførte grunnundersøkelsene er beskrevet i avsnitt 3.1 i datarapporten /14/.

6.3 Kvalitet
Det ble i alt tatt 13 stk. uforstyrrete 54mm-plastsylinderprøver. Det ble utført 5 stk. treaksialforsøk
og 2 stk. ødometerforsøk. Prøvekvalitetene varierer mellom forstyrret og akseptabel.
Uforstyrrede Prøve
Pkt.

OCR
[-]
Prøvenr

2B

Dybde
[m]
4,6

2B-1-D

2B

4.7

2B

Treaks/Ødometer
ΔV/V0
[%]
1.5

Δe/e0
[-]
0.043

εa
[%]
1.5

M0/ML

4.7

Utpr. Vann
[cm3 eller g]
0.6

2B-1-E

4.7

3.9

1.74

0.046

1.74

-

8.6

2B-3-D

2.3

8.0

3.5

0.079

3.5

-

2B

8.7

2B-3-E

2.3

1.2

3

0.071

3

1.0 (<1?)

13

8.6

13-1-D

2.8

3.8

1.68

0.049

1.68

-

13

14.5

13-3-D

1.7

5.9

2.6

0.059

2.6

-

14

8.6

14-1-D

2.3

4.6

2.0

0.049

2.0

-

1.13

Fig. 8: Jordprøveparametere etter ref./5/, /7/ og /9/

Prøve nr

Prøvekvalitet
SVV - poretall
NGI
(Ref./7/)
(Ref./9/)

NVE
(Ref./5/)

Kvalit. klasse
(NVE)

dårlig

Dårlig-Akseptabel

Forstyrret

2

2B-1-D

SVV –
porevann*
(Ref./7/)
Godt

2B-1-E

Godt

dårlig

-

Forstyrret

2

2B-3-D

Akseptabelt

Dårlig

-

Forstyrret

2

8

2B-3-E

Akseptabelt

Dårlig

Dårlig

Akseptabel

1

13-1-D

Godt

God til bra

-

Akseptabel

1

13-3-D

Akseptabelt

God til bra

-

Akseptabel

1

14-1-D

Godt

God til bra

-

Akseptabel

1

Fig. 9: Jordprøvekvaliteter etter ref./5/, /7/ og /9/. * For OCR > 4 er tabell 6 fra NGF melding nr. 11 benyttet.

Kvaliteten på CPTU sonderingsdata er instrumentavhengig (temperaturfølsomhet kalibreringsfeil,
ikke-linearitet, hysterese, oppløsning) og avhengig av utførelse (nullpunktavvik, poretrykksrespons).
Etterfølgende tabell gir en oversikt over kvaliteten av foreliggende CPTU data. Klassifiseringen gjelder
kun nullpunktsavvik og poretrykksrespons. CPTU sonderingsdata vurderes som godt egnet for
jordparametertolkning. Verdiene på avvikene vil være avhengig av målepunktet i dybden. Kvaliteten
på CPTU data er ansett som akseptabel til god.
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Pkt.
2B

Sondering
Dybdeintervall
[m]
2–9

Anvendelsesklasse (kun nullpunktavvik)
Spissmotstand
Friksjon
1

1

Poretrykk

1

Kommentar:
Poretrykkstallet er ca. som følger:
2m-5.5m:
0 <Bq<0.4
5.5m-6.5m:
Bq≤0
6.5m-9m:
0 <Bq<0.7
Det er god poretrykksrespons gjennom hele sonderingen. hvilket er til fordel ved CPTU
tolkning.

13

Stanghelning gradvis økende mot 6˚ (ugunstig høy)
2 – 15
1
1

1*

Kommentar:
* Prosentvisavvik lokalt opptil klasse 4.
Poretrykkstallet er ca. som følger:
2m-5.5m:
Bq≤0
5.5m-9m:
0<Bq<0.4
9m-15m:
0.4<Bq<0.8
Det er god poretrykksrespons gjennom hele sonderingen, hvilket er til fordel ved CPTU
tolkning.

14

Stanghelning gradvis økende mot 8˚ (ugunstig høy)
2 – 11
1
1

1*

Kommentar:
* Prosentvisavvik lokalt opptil klasse 4.
Poretrykkstallet er ca. som følger:
2m-10m:
Bq≤0.1
10m-11m:
0.1<Bq<0.3
Det er akseptabel poretrykksrespons gjennom hele sonderingen. Virker som
metningsmediet er noe påvirket av store dybder med fyllmasser/drenerende masser.
Stanghelning gradvis økende mot 7˚ (ugunstig høy)
Fig. 10: «Kvalitet CPTU etter ref./12/».

6.4 Seismisk grunntype
Seismisk grunntype er vurdert til å være type D ut ifra referansene /19/-/21/ for området rundt
kulverten. I områder med fyllmasser kan grunntype være forskjellig fra type D.
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6.5 Grunnforhold
Grunnforhold er beskrevet i datarapporten i avsnitt 4 /14/. Det kan suppleres med at området
mellom Trømborgveien og Kammerudveien består stedvis av fyllmasser ned til ca. 6-8m.

6.6 Grunnvann
Grunnvann er beskrevet i avsnitt 6 i datarapporten /14/. Det er installert 3 elektriske
poretrykksmålere hvorav 1 er med minne. Det anbefales å utføre poretrykksmålinger regelmessig
(f.eks. månedlig) frem til evt. byggeplanfase for å vurdere variasjonen av grunnvannsstanden med
tiden. Tilgang til kontinuerlig måledata øker sikkerheten ved de geotekniske vurderinger.
Se for øvrig avsnitt 9.2 med tanke på senkning av grunnvann.

7

Jordparametere

7.1 Styrkeparametere
Tolkning av styrkeparameterne ble utført ved hjelp av felt- og labdata samt erfaringsverdier fra
ref./7/ og /9/. Design kurve for skjærfasthet er som gitt under:
Lag

1-Tørrskorpe/Fyllmasse
2-Evt fyllmasse
3-Forvitringslag
4-Kvikksilt/Kvikkleire
5-Silt/sandlag
6-Forvitringslag
7-Leire

Friksjonsvinkel «ϕ»
[o]
32/37
32
32
-

Attraksjon
«a»
[kPa]
3 (c=1.9)
3 (c=1.9)
3 (c=1.9)
-

Aktiv udrenert skjærfasthet
«suA»
[kPa]
60 (konstant)
60 (konstant)
70 (konstant)
Skråningstopp: 65+3.5kPa/m
Skråningsbunn: 41+4.4kPa/m

Fig. 11: Oversikt over styrkeparametere

Design kurven for aktiv udrenert skjærfasthet har blitt redusert for å ta høyde for
belastningshastigheter ved treaksialforsøk iht. /9/ via ADP-forholdet under stabilitetsberegningene,
se avsnitt 8.1.

7.2 Setningsparametere
Det har ikke blitt tolket setningsparametere. Fremtidig tiltak forventes ikke å gi setninger, med
unntak av situasjoner med evt. grunnvannssenking, se avsnitt 9.2.
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8

Stabilitetsforhold

8.1 Generelt
Følgende ADP-forholdet mellom aktiv-, direkte- og passiv skjærstyrke ble valgt:
Su forhold

Initiell ADP
forhold

Strain-softening
reduksjon, %

Effektiv ADP
forhold

suA/suA

1

5%

0.95

suD/suA

0,63

2.5%

0.61

suP/suA

0,35

0%

0.35

Fig. 12: Oversikt over ADP-forhold inklusive reduksjonsfaktorer for S uA

Beregningene ble utført vha. programmet «Beast 2009» i Geosuite Stability, jfr. ref./8/.

8.2 Stabilitet ved sørlig bruskråning
Stabiliteten til Mysenbruas sørlige skråning er sterk preget av brukonstruksjonen. Nederst i
skråningen er det en brupilar som omringet av en lukket spunt (veggspunt), med
tilbakefyllingsmasser av leca og sprengstein. Landkaret lenger oppe i skråningen er tilbakefylt med
lettmasser. Endelig utforming/utstrekning og type tilbakefyllingsmasse er noe usikkert. Alt fra
spunten, tilbefyllingsmassene og dens utstrekning, samt brulastene vil ha betydning for stabiliteten
av bruskråningen. Det foreligger oss per nå ingen beregninger som viser til en konkret beregnet
sikkerhetsfaktor for skråningen fra da brua ble prosjektert/bygget. Disse beregningene ligger evt. hos
papirarkivet til SVV. Dagens stabilitet av skråningen vil være avgjørende for hvordan veifyllingen på
toppen av skråningen kan legges (evt. uten tiltak, kompensert eller avlastende).
For å kunne gi en pekepinn på omfanget av et avlastende tiltak (%-vis forbedring), har det blitt gått ut
i fra at stabiliteten i bruskråningen er lik en vektet stabilitet av skråningene på hver side av Mysen
bru (snitt A-A og C-C).

Fig. 13: Utdrag fra SVV tegning «Oversiktstegning NIB-Bjelke Bru», 1977
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8.3 Stabilitetsberegninger
Det er utført en rekke stabilitetsberegninger for å vurdere fyllinger og skjæringer som følge av et evt.
fremtidig tiltak. Stabilitetsberegningene tar for seg både dagens situasjon og situasjon etter ferdig
tiltak. Stabilitetsberegningene ble utført via både sirkulære og sammensatte glideflater. Det har blitt
tatt hensyn til redusert udrenert skjærfasthet pga. avlasting (svelling) iht. /22/ for å vurdere
langtidsstabiliteten av utgravingene. Resultater fra stabilitetsanalysene er presentert ved to figurer
under. Tverrprofilnummer er antydet med «#» iht. Swecos snittegninger.

Sted

Snitt

Av/pålasting

Fylling/skjær
ing

Finititiell

Rv 22

10 000

Avlasting øst
(#155)
Avlasting øst
(#130)

Skjæring,
1:2, H2.7m
Skjæring,
1:3.3, H1.25m
+ 1:1.4, H1.5m
Skjæring,
1:1.6, H2.2m
Fylling,
1:1.9, H1.8m

2.50

Fylling,
1:2, H2.2m

Avlasting øst
(#125)
Avlasting
vest
(#110)
Pålasting øst
(#175)

Pålasting
vest
(#175)

Kjærlighetsstien

20 000

Fylling,
1:2, H2.8m

Fetter

Fkrav

Sta
tus

Kommentar

1.78

1.40

Ok

**

2.22

1.65

1.40

Ok

**

2.22>

1.50

1.40

Ok

**

>3

1.94

1.40

Ok

**

1.51

1.83

1.40

Ok

**

Ok

Sikkerheten vil øke
ytterligere ved
benyttelse av
lettmasser som
fyllmasser
**

tiltak

1.41

1.44

1.40

Sikkerheten vil øke
ytterligere ved
benyttelse av
lettmasser som
fyllmasser
**

Avlasting
Skjæring,
>3
2.12
1.40
Ok
(#15)
1:2.7, H4.5m
693 Småbruvn.
21 000
Avlasting
Skjæring,
>3
1.59
1.40
Ok
**
(#155)
1:1.5, H2.3m
Avlasting
Skjæring,
>3
1.62
1.40
Ok
**
(#175)
1:1.9, H4.6m
Kammerudvn.
50 000
Avlasting
Skjæring,
>3
1.77
1.40
Ok
**
(#12)
1:2, H1.0m
GS-vei N-S
70 000
Avlasting
Skjæring,
>3
1.67
1.40
Ok
**
(#70)
1:2, H3.1m
Avlasting
Skjæring,
>3
1.42
1.40
Ok
**
(#110)
1:1.6, H2.1m
Fig. 14: Oversikt over stabilitetsberegninger – Del 1 av 2. **Glideflate grunt i drenerende lag, ingen 3D effekt og
15 kPa trafikklast på toppen.
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Sted

Snitt

Av/pålasting

Fylling/skjær
ing

Finititiell

GS-vei Ø-V

70 100

Avlasting
(#40)

Skjæring,
1:2, H5.2m

>3

Fetter

Fkrav

Sta
tus

Kommentar

1.60

Ok

Dyp glideflate.
Ingen 3D effekt.
15 kPa trafikklast
på toppen

tiltak

1.82

Grusvei

70 200

Avlasting
(#15)

Skjæring,
1:2, H2.7m

2.50

1.78

1.40

Ok

Grusvei

70 300

>1.78

1.40

Ok

A-A

Skjæring,
1:2, H1.8m
-

>2.50

Elveskråning-Vest

Avlasting
(#15)
-

1.30

1.30*

Ok*

Elevskråning-Øst

C-C

-

-

1.18

1.18*

1.60/
***
1.60/
***

Ca 20% reduksjon
av SuA i bunnen av
skråningen pga.
avlasting.
**Glideflate grunt i
drenerende lag.
Ingen 3D effekt.
15 kPa trafikklast
på toppen
**
*Sikkerhet etter
foreslått tiltak med
kompensert fylling,
fra toppen av
bruskråningen til
det punkt hvor en
begynner å senke
terreng i ift. GS-vei i
snitt 70.000.
***Alternativ krav
til sikkerhet er
enten prosentvis
forbedring på 11%
eller ikke forverring
(kompensert
fylling).

Bekkeskråning
vest (bp13)

B-B

-

-

1.69

Bekkeskråning
(bp11) øst

D-D

-

-

1.75

-

1.60

Ok

1.60

Ok

Sidefriksjon 0.005
Inkl. 15kPa
trafikklast
Sidefriksjon 0.005
Antar fyllmasser
med 35˚ og 2 kPa
kohesjon øverst, og
deretter 32˚ og 12
kPa kohesjon
(a=20kPA) pga. OCleire/
Tørrskorpeleire)

Inkl. 15kPa
trafikklast
Sidefriksjon 0.10
(særdeles kort
skråning).
Fig. 15: Oversikt over stabilitetsberegninger – Del 2 av 2. **Glideflate grunt i drenerende lag, ingen 3D effekt og
15 kPa trafikklast på toppen.
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Fra Mysen bros sørlige landkar/toppen av bruskråningen, og videre sørover til det snittet som
skjæring i terrenget starter ift. utbygging av gang-/sykkelvei i snitt 70 000, må det bygges
kompensert (ved bruk av lettmasser). Sørligere områder trenger ikke kompensert fylling da
utgravinger ift. kulvert t.o.m. vil føre til avlasting av terrenget. Ved bruk av lettmasser bør det
sjekkes mot ustabilitet ift. oppdrift iht. V221 /23/. Evt. fyllingsavslutning rundt brua må vurderes
nærmere ved senere tiltaksprosjektering.
Terrengstabilitet er tilstrekkelig i reguleringsområdet forutsatt at fremtidig tiltak i området rundt
sørlig del av brua etableres vha. løsninger som gir full lastkompenasjon.
Dersom det som diskutert i avsnitt 8.2, kan fremskaffes dokumentasjon som kan vise til at
sikkerheten i bruskråningen er større enn 1.6, og at fremtidig tiltak ikke vil redusere denne
sikkerheten til under 1.60, så vil kravet om kompensert bygging bortfalle.

8.4 Områdestabilitet
Områdestabilitet er vurdert ut i fra grunnundersøkelser, topografi og løsmassekart ift. et eventuelt
sprøbruddskred iht. avsnitt 5.2. i NVE (ref./6/). Det er i tillegg blitt spesielt lagt vekt på nyeste NIFS
rapport vedrørende områdestabilitet /15/ for å avgrense de koneservative tilnærmingene som er
gjort i /6/. Det foregår nå arbeid med å implentere funn fra NIFS rapporten /15/ inn i NVE veilereden
/6/.
Det er fra tidligere avdekket 2 lokasjoner med spørbruddleire/silt, og en lokasjon med kvikkleire/silt.
Fra de supplerende grunnundersøkelse ble det avdekket et lag med sensitivitet 14 og omrørt
skjærfasthet på 2.9 kPa, hvilke er nære, men utenfor NVEs definisjon av sprøbruddmateriale. Den
pågående salt-utvaskingsprosessen i leira/silten har tydeligvis variert lokalt. Det vurderes at det
eksisterer et sammenhengende sprøbruddlag rundt kote +99 til +101 m.o.h. Selve tykkelsen på laget
er anslått til ca 0.5-1m.
På bakgrunn av evalueringsmetodikken for type skred i /15/ vil «b/D-forholdet» være mindre enn
40%, hvor D er høyden mellom kritisk skjærflate og skråningstopp, og b er høyden (tykkelsen) av
sprøbruddlaget over kritisk skjærflate. Et eventuelt sprøbruddskred vil derfor opptre i form av
flakskred. Bakovergripende flaksskred utelukkes dersom initialskred ved skråningsfoten unngås
vha. erosjonssikring av elv-/bekkekant, se avsnitt 8.6.
Progressiv bruddutvikling (fremoverrettet flakskred) har sikkerhetsfaktor F>2 dersom det antas at
skredet noen lunde skal gå gjennom det svakt hellende sprøbruddlaget. Dersom en vurderer at
sprøbruddlaget følger helningen til elveskråningen (muligens noe konservativt), vil beregnet
sikkerhet synke, men fortsatt være tilstrekkelig (F>1.6). Bekkeskråningen sør for Småbruveien er
slakere enn Elveskråningen på sørsiden av Mysen brua, og har dermed enda større sikkerhet mot evt.
utglidning.
Betinget av nødvendig erosjonssikring av elv-/bekkekant vurderes områdestabilitet som
tilstrekkelig for reguleringsområdet.

8.5 Utgravinger
Beregnede sikkerhetsfaktorer er for stasjonær-/langtidstilstand. Det må lages en utgravingsplan i
samråd med geotekniker som sikrer at stabiliteten/sikkerheten også er ivaretatt i anleggsfasen,
slik at evt. progressiv flakskredutvikling unngås (særlig pga. lagring av gravmasser bak
skjæringstoppen). Ved graving fra skrånings-/skjæringstopp må det også gis føringer for hvor nær
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skråningen en kan stå med gravemaskin. Merk at marktrykket ved graving kan overstige påsatt
terrenglast i stabilitetsanalysene og/eller jevnt fordelte dødvekten av gravemaskinen.
Dersom utgravingsmassene ikke kan deponeres med tilstrekkelig sikkerhet i nærområdet, må de
evt. kontinuerlig kjøres bort til sikker deponeringssted.
I tilfellene hvor en må grave i eller gjennom kvikkleirelaget anbefales det å bruke skuff uten tenner
som ikke omrører sprøbruddmaterialet.
Riggplassen må plasseres i en sikker avstand fra utgravinger
Ved borpunkt 10 og 11 er det ca. 3.7-4m ned til fjell. I nærheten av dette området kan det kanskje
være behov for noe/begrenset fjellpigging for å få etablert nødvendig senkning av terrenget. Det
anbefales ikke evt. sprengning pga. nærhet av bygninger, mulig omrøring/belasting av kvikkleira, og
evt. å forårsake sprekker i berg som medfører drenering av grunnvann.

8.6 Erosjonssikring
Det må undersøkes om det foregår aktiv erosjon og evt. hindre dette iht. NVE veilederen /6/. Aktiv
erosjon kan forekomme både ved Mysenelva, og bekken sør for Småbruveien. Tegning V01oversiktstegning viser hvor antatt eksisterende erosjonssikringsarbeid er utført iht. SVV rapport /17/.
Med bakgrunn i dette foreslås det 75m med erosjonssikring nedstrøms og 25m med erosjonssikring
oppstrøms på sørsiden av Mysenelva. Erosjonssikringsarbeidet som evt. er utført ifm. å legge bekken
sør for Småbruveien i rør er for oss ukjent. Det foreslås erosjonssikring av nordsiden av bekken både
75m nedstrøms og 75m oppstrøms. Samlet lengde med erosjonssikring ifm. fremtidig tiltak er ca.
250m.
Vurderingen av foreslått utstrekning for erosjonssikring er ut i fra faglig skjønn. Det er tatt
utgangspunkt i evt. initialskred ved skråningsfoten som kan utløse et tilbakegripende skalkeskred
som kan forplante seg 15H (H=skrånings høyde) bakover i terrenget. Evt. skalkeskred spiser seg også
«sideveis» inn i terrenget slik at skredgropa blir pæreformet. For flakskred, som vil være den mest
sannsynlige skredtypen i reguleringsområdet, så er sideveis utstrekningen mindre kjent, og
vurderingene er derfor basert på skredområde fra skalkeskred. Dersom foreslått erosjonssikring blir
vesentlig kostnadsgivende, foreslås det supplerende vurderinger som evt. kan redusere den
foreslåtte utstrekningen.
Skjæringer bør sikres mot overflateerosjon/overflateutglidning.

9

Fundamenteringsforhold

9.1 Generelt
Fundamenteringsgrunnen er egnet til reguleringsformålet.
Kulverten/vingemuren kan fundamenteres grunt. Det bør legges drenasje rundt
kulverten/vingemuren. Drenasjeledning tilkobles lokalt overvannssystem.
Bunnplatene/fundamentene må stå på et minst 10cm tykt lag av kapillarbrytende masser.
Grunnen består av meget telefarlige masser (telegruppe T4) i relevant fundamenteringsdybde.
Dette må tas hensyn til ved prosjektering av overbygning.
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9.2 Setninger
Dersom fyllingene ved Mysen bru (snitt 10000) bygges kompensert eller avlastende, vil det ikke det
ikke føre til setninger. Setninger pga. evt. belasting forventes å være liten pga. lite vanninnhold i leira,
samt leiras overkonsolideringsnivå.
Preliminær lastberegning (fra Sweco, datert 30.01.2017) for kulvert gir ca. 73kPa marktrykk fra
bunnplaten, da tatt hensyn til midlertidige trafikklaster. Omregnet langtidslast (via
reduksjonsfaktorer) blir ca. 53kPa. I 5 meters dybde med poretrykk på 20kPa, blir eksisterende
effektivspenningsnivå i grunnen før tiltak ca. 80kPa. Kulverten/vingemuren vil da i praksis være
kompensert bygd, eller til og med avlastende, og derav ikke gi setninger.
Det er inhomogene grunnforhold mellom kulverten (bp 1,2) og næringsbyggene (bp 14). Hvordan
grunnforholdene varierer mellom sonderinger er ukjent. Jordmassene går fra å være drenert ved
næringsbyggene til udrenert ved kulverten. Det ror dermed en usikkerhet på om grunnvannsnivået
under byggene kan senkes på grunn av utgravinger mellom Kammerudveien og Rv22.
Grunnvannssenkingen forventes å være rundt 2m (20 kPa) ut i fra forskjellen i stipulert
grunnvannsnivå ved bp 2 og bp 14. Dersom næringsbyggene er sålefundamentert så kan evt.
grunnvannssenking føre til setninger/skjevsetninger. Det bør derfor vurderes anskaffelse av
tilstandsrapporter for det nærmeste to byggene, og/eller utføre supplerende grunnundersøkelser
for å utrede faren for evt. setninger/skjevsetninger ifm. mulig grunnvannssenking. Alternativt kan
en også installere og registrere grunnvannsendringer før, under og etter bygging av kulverten rundt
disse byggene.

9.3 Bæreevne
Grunnens bæreevne for et fundamenteringsnivå (vingemur tilhørende kulverten) på 5m under
terreng og 3.8m fundamentbredde ble beregnet til ca. 100kPa (med materialfaktor 1.6). For
fundamentbredde på 5m øker bæreevnen til 130kPa ved samme fundamenteringsnivå.
Grunnvannsnivå for bæreevneberegning antas under fundamentet. Det ble derved kun tatt hensyn til
vertikale fundamentlaster og kun statiske laster, samt flatt terreng i bæreevneberegningene.
Bæreevnevurderinger bør vurderes nærmere ved senere tiltaksprosjektering for å ta høyde for
horisontallaster fra jordtrykk da dette vil gi reduksjon i bæreevnen. Kulvert med tilhørende
vingemurer må detaljprosjekteres iht. V220 /7/ ifb. senere tiltak.
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10 Konklusjon
Det er funnet sprøbruddleire i reguleringsområdet. Fundamenteringsgrunnen er egnet til
reguleringsformålet. Grunnen består av meget telefarlige masser (telegruppe T4) i relevant
fundamenteringsdybde.
Fra Mysen bros sørlige landkar/toppen av bruskråningen, og videre sørover til det snittet som
skjæring i terrenget starter ift. utbygging av gang-/sykkelvei i snitt 70 000, må det bygges kompensert
(ved bruk av lettmasser). Terrengstabilitet er tilstrekkelig i reguleringsområdet forutsatt at
fremtidig tiltak i området rundt sørlig del av brua etableres vha. løsninger som gir full
lastkompenasjon.
Det må undersøkes om det foregår aktiv erosjon og evt. hindre dette iht. NVE veilederen /6/. Aktiv
erosjon kan forekomme både ved Mysenelva, og bekken sør for Småbruveien. Det foreslås 75m med
erosjonssikring nedstrøms og 25m med erosjonssikring på sørsiden av Mysenelva. I tillegg foreslås
det erosjonssikring av nordsiden av bekken både 75m nedstrøms og 75m oppstrøms. Betinget av
nødvendig erosjonssikring av elv-/bekkekant vurderes områdestabilitet som tilstrekkelig for
reguleringsområdet
Dersom næringsbyggene er sålefundamentert så kan evt. grunnvannssenking føre til
setninger/skjevsetninger. Det bør derfor vurderes anskaffelse av tilstandsrapporter for det nærmeste
to byggene, og/eller utføre supplerende grunnundersøkelser for å utrede faren for evt.
setninger/skjevsetninger ifm. mulig grunnvannssenking. Alternativt kan en også installere og
registrere grunnvannsendringer før, under og etter bygging av kulverten rundt disse byggene.
Sign.
Ismail Aricigil
Senior Siv.ing. / M.Sc.
Geoteknisk rådgiver
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Vedlegg 7: Tegnforklaring
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Vedlegg 5, Koordinatliste for feltundersøkelser
EUREF89-UTM32.
X=Nord-Sør Koordinat
Y=Vest-Øst koordinat

Alle kvikkleire/sprøbruddleire ca. kote 99-101
m.o.h. antatt mektighet 0.5m-1m.

