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Reguleringsplan
Notat
Deponiområder - Områdestabilitet

FORORD

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av en samling arbeidsnotat/rapporter
som belyser ulike fagtema.
Dette arbeidsnotatet omhandler vurdering av områdestabilitet for planlagte deponiområder.
Notatet er utarbeidet Multiconsult ASA.
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Statens vegvesen Region øst planlegger ny E18 Retvet - Vinterbro. Reguleringsplanen inkluderer deponiområder
for overskuddsmasser.
Foreliggende notat omhandler vurdering av områdestabilitet for deponiområdene i henhold til NVEs veileder
7/2014.
Lokalstabilitet og viktige momenter i forbindelse med etablering av deponiene er omhandlet i eget notat.
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Innledning
Statens vegvesen Region øst planlegger ny E18 Retvet - Vinterbro. E18 Retvet - Vinterbro er
nordligste parsell av ny E18 Østfold; Vinterbro - Ørje. Prosjektet omfatter 17,5 km ny firefelts
motorveg, deriblant to tunneler. Det skal i tillegg reguleres areal for deponiområder for
overskuddsmasser langs strekningen, det er i alt planlagt fem deponier.
Foreliggende notat inneholder vurdering av områdestabilitet i henhold til NVEs veileder for de
fem deponiområdene.
Det vises generelt til overordnet notat, 125103-RIG-NOT-009 /9/ som inneholder en beskrivelse
av prosedyren for utredning av områdestabilitet.
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Referanser
Veiledninger/regelverk/eksterne rapporter
/1/.
/2/.
/3/.
/4/.

NVE. Veileder 7/2014. ″Sikkerhet mot kvikkleireskred″
Plan og bygningsloven, Byggteknisk forskrift -TEK 10, sist revidert 01.07.2011.
NVE. Retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” med vedlegg.
NGI. Rapport: 20001008-2 rev 3/2008. Program for økt sikkerhet mot leirskred - Metode
for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire.

Notater/rapporter
/5/.
/6/.
/7/.
/8/.
/9/.
/10/.
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Generelt
I forbindelse med ny E18 Retvet – Vinterbro er det er planlagt massedeponier i 5 områder langs
strekningen. Figur 1 viser plassering av deponiområdene lags ny og eksisterende E18.
Deponiområdene er:
•

Deponi 4a og 4b:

Holstad

•

Deponi 8:

Gryteland

•

Deponi 2.2:

Auerud

•

Deponi 19:

Frestad

•

Deponi 24:

Retvet

Figur 1 Oversikt over deponiområdene. Nummer på deponi er anvist på oversikten.

I foreliggende notat er områdestabilitet i henhold til NVE 7/2014 for hvert deponiområde
vurdert.
Områdestabilitet er vurdert for dagens situasjon og for endelig sitasjon med etablert deponi.
Det er utarbeidet et eget notat, ref. /11/, som omhandler lokalstabilitet av deponiene og gir
føringer/krav for etablering og oppbygning av deponiene.
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Holstad, Deponi 4a og 4b
Områdebeskrivelse og topografi
Holstad deponi ligger nord for nytt Holstad kryss, og ligger på øst- og vestsiden av ny E18,
mellom PR. 6950 og PR.7600. Figur 2 viser omriss av planlagt deponi. Deponi 4a ligger på
østsiden av ny E18, deponi 4b ligger på vestsiden av ny E18. Forbi området ligger ny E18 i
bergskjæring. Eksisterende terreng innenfor deponiområdet er relativt flatt og består i hovedsak
av skogsområder. Vest for 4b heller terrenget videre vest. Terrenget øst for 4a heller mot sørøst.
I øst grenser deponiet til dyrket mark og et bekkedrag, i vest grenser deponiet til dyrket mark.

Figur 2 Planlagt deponi, Holstad

Grunnforhold
Figur 3 viser NGUs løsmassekart for deponiområdet. Løsmassekartet viser i hovedsak at tynn
havavsetning i skogsområdene og tykke havavsetninger i områdene med dyrket mark.

Figur 3 NGU løsmassekart [ngu.no]

Det er utført flere grunnundersøkelser i og ved planlagt deponi, rapportert i /6/og /10/.
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Figur 4 viser utklipp av borplan for grunnundersøkelser utført for planlagt deponi. I tillegg til
boringene borplanen viser, er det utført grunnundersøkelser for ny E18 gjennom deponiet. Ny
E18 er vist på borplan.

Figur 4 Utklipp av borplan /10/

Grunnundersøkelsene viser i all hovedsak små dybder til berg/berg i dagen og faste masser
innenfor deponiområdene og i tilgrensende områder.
I øst grenser deponiet mot et bekkedrag. Utførte sonderinger viser at det er noe bløtere masser
og økende dybde til berg ned mot bekkedraget. Prøvetaking i punkt nærmest bekken (borpunkt
2109 /10/) viser bløt, siltig leire og 7,3 m til berg. Leira har lav til middels sensitivitet og
karakteriseres ikke som sprøbruddmateriale.
I vest grenser deponiområdet til dyrket mark. Grunnundersøkelsene viser noe økende dybde til
berg, og totalsonderinger indikerer ikke sensitiv leire/silt/sand.

Planlagt deponi
Deponi 4a bygges opp til ca. 8 m over eksisterende terreng rett øst for ny E18. Videre mot øst
slakes det jevnt ut, og avsluttes ned mot bekkedraget i øst. Deponi 4b etableres som utvidelse
av eksisterende skråning mot vest. Figur 5 viser snitt B (markert i Figur 2) av oppbygning av nytt
deponi.

Figur 5 Snitt av deponi 4a og 4b.
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Potensiell fare knyttet til vassdrag
Det går flere bekkedrag i og rundt deponiområdet. Ivaretagelse av vannveiene under og etter
etablering av deponi må utredes og evt. tiltak må beskrives. Mulige konsekvenser eller tiltak er
ikke vurdert av RIG og forutsettes ivaretatt av aktuelle fagområder.

Tidligere kartlagt faresone og tidligere kvikkleireskred
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på skrednett.no. Det er heller
ikke registrert tidligere skredaktivitet i området. Det er i midlertidig marin leire i området. Fare
for kvikkleireskred må dermed utredes for å tilfredsstille krav i NVE - veileder og TEK -10, kfr.
ref. /1/ og /2/.

Fare for kvikkleireskred - Gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014
Tabell 1 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.
Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 5.6.1-5.6.5.
Tabell 1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014

Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

Utredningen utføres i reguleringsplanfase.

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger
under marin grense

Hele området ligger under marin grense.

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

Det er ikke sprøbruddmateriale innenfor deponiområdet. Det
er ikke utført grunnundersøkelser i tilgrensende områder, og
det kan ikke utelukkes at det kan være sprøbruddmateriale i
omkringliggende områder.

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred

Det er ikke sprøbruddmateriale innenfor deponiområdet, og
deponiet ligger dermed ikke innenfor et mulig løsneområde.
På bakgrunn av topografi og beliggenhet av evt.
sprøbruddmateriale i omkringliggende området, vil ikke
deponiområdet ligge innenfor utløpsområdet for evt. skred fra
nærliggende områder.
Gjennomgang av prosedyren kan avsluttes her.

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/
vurdering av grunnlag

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for
skredmasser

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Ikke nødvendig å gjennomføre

Det er ikke reell fare for områdestabilitet.

Konklusjon

Det er ikke sprøbruddmateriale i planlagt deponiområdet, og
terrenget i omkringliggende områder faller ikke innenfor
kriteriet for aktsomhetsområde for områdeskred.
Deponiet må etableres slik at lokalstabilitet av fyllingsfoten
ivaretas.
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Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.
Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger
Kvartærgeologisk kart viser at deponiet i hovedsak ligger innenfor område med tynn
havavsetning. Mot øst og sør ligger området innenfor området med tykke havavsetninger.
Utførte grunnundersøkelser bekrefter små dybder til berg i deponiområder, og økende dybde til
berg i øst og sør.
Utførte grunnundersøkelser viser at det ikke er sprøbruddmateriale i deponiområder eller i
tilgrensende områder.
Det er ikke utført grunnundersøkelser videre øst for bekkedalen øst i deponiet, og det kan derfor
ikke utelukkes at det kan være sprøbruddmateriale her.
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
NVEs retningslinjer /1/ beskriver hvordan terrengsanalyse utføres for å begrense
aktsomhetsområdene til områder der topografien gir muligheter for områdeskred. For jevnt
hellende terreng er kriteriet satt til terreng med helning brattere enn 1:20 og total
skråningshøyde > 5m.
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale innenfor planlagt deponiområde, og deponiområdet
ligger dermed ikke innenfor et mulig løsneområdet for mulig områdeskred.
Det er ikke utført grunnundersøkelser øst og sør for deponi, og grunnforholdene her er ikke
kjente. Løsmassekartet indikerer at det kan være marin leire på jordet mot øst. Helning på
skråningen i øst mot sør har helning 1:40, og faller derfor utenfor kriteriet for
aksomhetsområdet. Deponiet ligger derfor heller ikke innenfor et utløspområdeområde fra evt.
skredmasser fra områder i nordøst.
Deponier ligger ikke innenfor et aktsomhetsområde til terreng som tilsier mulig for
områdeskred, og vurdering av områstabilitet kan avsluttes her.

Konklusjon
Det er ikke reell fare for områdestabilitet. Det er ikke sprøbruddmateriale i planlagt
deponiområde, og terrenget i omkringliggende områder faller ikke innenfor kriteriet for
aktsomhetsområde for områdeskred.
Deponiet må etableres slik at lokalstabilitet av fyllingsfoten ivaretas. Vurdering av lokalstabilitet
ned mot bekken i øst og momenter i forhold til oppbygning av deponiet er vurdert i eget notat
/11/.
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Gryteland, Deponi 8
Områdebeskrivelse og topografi
Gryteland deponi ligger nord for ny E18, ca. PR.11050 – PR.11500. Figur 6 viser omriss av
planlagt deponi. Forbi deponiområdet ligger ny E18 i løsmasse-/og bergskjæring. Området med
planlagt deponi er i hovedsak skogsområder, men deponiområdet grenser til områder med
dyrket mark.

Figur 6 Planlagt deponi, Gryteland

Øst i deponiområdet ligger eksisterende terreng på kote ca. 143. Terrenget heller ned mot vest,
og vest i deponiområdet er eksiterende terreng på kote ca. 130. Terrenget heller videre ned mot
vest. Mot nord heller eksisterende terreng ned mot eksisterende E18. Det går flere små
bekkedrag i og ved deponiområdet.
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Grunnforhold
Figur 7 viser NGUs løsmassekart for deponiområdet. Deponiområdet ligger innenfor områder
markert med marin strandavsetning, myr og torv og grenser til områder med tykk havavsetning.
Deponiområdet krysses av en randmorene.

Figur 7 NGUs løsmassekart

Det er utført grunnundersøkelser innenfor deponiområdet /10/. Figur 8 viser utklipp av
borplanen. Grunnundersøkelsene viser at det innenfor deponiet og i områdene omkring i
hovedsak er små dybder til berg og faste masser. I tilgrensende områder hvor det i dag er dyrket
mark er det større dybder til berg og bløtere masser. Det er utført prøvetaking i et punkt rett
vest for planlagt deponi (punkt 4240) som viser at løsmassene består av lite til middels sensitiv
siltig leire med organisk materiale ned mot 5 m dybde. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i
området.

Figur 8 Utklipp av borplan /10/
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Planlagt deponi
Planlagt nytt deponi ligger maksimalt ca. 3 m over eksisterende terreng, og vil ikke utgjøre større
endringer i terrenget. Deponiet etableres slik at eksisterende terreng flates noe ut. Fyllingsfoten
etableres slik at de flukter med eksisterende terreng.
Snitt av planlagt deponi er vist i Figur 9. Plassering av snitt er vist i Figur 6.

Figur 9 Snitt av planlagt deponi.

Potensiell fare knyttet til vassdrag
Det går flere bekkedrag i og rundt deponiområdet. Ivaretagelse av vannveiene under og etter
etablering av deponi må utredes og evt. tiltak må beskrives. Mulige konsekvenser eller tiltak er
ikke vurdert av RIG og forutsettes ivaretatt av aktuelle fagområder.

Tidligere kartlagt faresone og tidligere kvikkleireskred
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på skrednett.no. Det er heller
ikke registrert tidligere skredaktivitet i området. Det er i midlertidig marin leire i området. Fare
for kvikkleireskred må dermed utredes for å tilfredsstille krav i NVE - veileder og TEK -10, kfr.
ref. /1/ og /2/.
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Fare for kvikkleireskred - Gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014
Tabell 2 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.
Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 6.6.1-6.6.5.
Tabell 2 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014

Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

Utredningen utføres i reguleringsplanfase.

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger
under marin grense

Hele området ligger under marin grense.

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

Det er ikke sprøbruddmatereiale innenfor deponiområdet.

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i området. Deponi skal
etableres ved å jevne ut eksisterende terreng.
Gjennomgang av prosedyren kan avsluttes her.

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/
vurdering av grunnlag

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for
skredmasser

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Konklusjon

Ikke nødvendig å utføre.

Det er ikke reell fare for områdestabilitet. Det er ikke
sprøbruddmateriale i planlagt deponiområdet, deponiområdet
ligger som høyeste punkt i området, som gjør at det ikke ligger
i et utløpsområdet.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.
Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger
Grunnundersøkelsene viser at det innenfor deponiet og i områdene omkring i hovedsak er små
dybder til berg og faste masser. I tilgrensende områder hvor det i dag er dyrket mark er det
større dybder til berg og bløtere masser, men massene er ikke karakterisert som
sprøbruddmateriale.
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
Det er ikke sprøbruddmateriale inne for deponiområdet, og deponiet ligger derfor ikke i et
løsneområdet for et områdeskred.
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Terrenget heller ned fra deponiområder, og deponiet vil derfor ikke ligge i et utløpsområde for
evt. skredmasser fra nærliggende områder.

Konklusjon
Det er ikke reell fare for områdestabilitet. Det er ikke sprøbruddmateriale i planlagt
deponiområdet, deponiområdet ligger som høyeste punkt i området, som gjør at det ikke ligger i
et utløpsområdet.
Vurderinga av lokalstabilitet og i momenter i forhold til oppbygning av deponiet er vurdert i eget
notat /11/.
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Auerud, Deponi 2.2
Områdebeskrivelse og topgrafi
Deponi Auerud ligger nord for og inn mot eksisterende E18. Deponiområdet består i dag i
hovedsak av skogsområdet, men deler av området er dyrket mark. Figur 10 viser
deponiområdet.
Midt gjennom planlagt deponi går en bekkedal som er lavest punkt i deponiområdet. Terrenget
stiger mot nord og mot sør fra bekken. Bekkedalen heller svakt fra vest til øst. Vest i deponiet er
eksiterende terreng ca. kt. + 108, i øst er eksisterende terreng ca. kt. + 100.

Figur 10 Planlagt deponi, Auerud

Grunnforhold
Figur 11 viser NGUs løsmassekart over området som viser at deponiområdet ligger i området
markert med tykke havavsetninger.

Figur 11 NGUs løsmassekart
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Det er utført grunnundersøkelser for deponiområdet /7/. Figur 12 viser utklipp av borplan for
deponiområdet.

Figur 12 Utklipp av borplan

Grunnundersøkelsene viser at det i utkanten av deponiet (i sør og nord) er relativt små dybder
til berg, og faste masser. Ned mot bekkedraget øker dybden til berg, og løsmassene består av til
dels bløt, siltig leire. Materialet er i midlertid ikke definert som sprøbruddmateriale.
Grunnundersøkelsene viser at de bløte massene er begrenset til det slake partiet i bekkedalen.

Planlagt deponi
Planlagt deponi vil medføre at bekkedalen fylles opp mot nivå med omkringliggende terreng, og
terrenget vil dermed totalt sett slakes ut. Maksimal fyllingshøyde er omtrent 9 m over
eksisterende terreng.
Snitt av planlagt deponi er vist i Figur 13. Plassering av snitt er vist i Figur 10.

Figur 13 Snitt av planlagt deponi

Potensiell fare knyttet til vassdrag
Det går flere bekkedrag i og rundt deponiområdet. Ivaretagelse av vannveiene under og etter
etablering av deponi må utredes og evt. tiltak må beskrives. Mulige konsekvenser eller tiltak er
ikke vurdert av RIG og forutsettes ivaretatt av aktuelle fagområder.
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Tidligere kartlagt faresone og tidligere kvikkleireskred
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på skrednett.no. Det er heller
ikke registrert tidligere skredaktivitet i området. Det er i midlertidig marin leire i området. Fare
for kvikkleireskred må dermed utredes for å tilfredsstille krav i NVE - veileder og TEK -10, kfr.
ref. /1/ og /2/.

Fare for kvikkleireskred - Gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014
Tabell 3 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.
Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 7.6.1-7.6.5.
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Tabell 3 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014

Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

Utredningen utføres i reguleringsplanfase.

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger
under marin grense

Hele området ligger under marin grense.

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

Grunnundersøkelser viser at det er bløt leire i området ned
mot bekken, men massene er ikke klassifisert som
sprøbruddmateriale.

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred

Ingen aktsomhetsområder. Det er ikke påvist
sprøbruddmateriale i området. En evt. utglidning vil være lokal
og kun omfatte små jordvolum.

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/
vurdering av grunnlag

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for
skredmasser

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Konklusjon

Ikke nødvendig å gjennomføre

Det er ikke reell fare for områdeskred for deponiområdet. Det
er ikke sprøbruddmateriale i området, og en evt. utglidning vil
begrense seg til et lokalskred med små jordvolum.
Lokalstabilitet og momenter ved etablering av fylling må
ivaretas.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.
Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger
Kvartærgeologisk kart viser at deponiet ligger innenfor område med tykk havavsetning.
Grunnundersøkelser viser at det er bløt leire i området ned mot bekken, men massene er ikke
klassifisert som sprøbruddmateriale. I skråningen opp fra bekken er det faste masser.
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i områder, og det er dermed ikke fare for
områdestabilitet. En evt. utglidning ned mot bekken vil kun være lokal og omfatte små volum
lokalt ved bekken.
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Det er i midlertid bløt leire og lokalstabilitet i forbindelse med etablering av deponiet må
ivaretas. Oppbygging av deponi er omtalt i eget notat /11/.

Konklusjon
Det er ikke reell fare for områdestabilitet i deponiområdet.
Vurdering av lokalstabilitet og i momenter i forhold til oppbygning av deponiet er vurdert i eget
notat /11/.
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Frestad, Deponi 19
Områdebeskrivelse og topgrafi
Planlagt deponi ligger nord for planlagt E18 og tunnelportalen for Frestadtunnelen, se Figur 14.
Området er i dag relativt kupert. Eksisterende terreng stiger fra ca. kote 100 på sørsiden av
deponiet til kote 113 på nordsiden av deponiet før det flater noe ut videre nord. Mot øst stiger
terrenget relativt bratt og vest for deponiet heller terrenget mot sørvest. Midt gjennom
deponiet er det en forsenking i terrenget i nord/sør-retning.
Deponiområdet består i dag av skogsområder og dyrket mark.

Figur 14 Planlagt deponi, Frestad

Grunnforhold
Figur 15 viser NGUs løsmassekart over området. Løsmassekart viser at deponiet ligger i et
område markert med tykk og tynn havavsetninger, samt tynt humus/torvdekke.
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Figur 15 NGUs løsmassekart

Det er utført grunnundersøkelser i et profil på langs gjennom deponiet /7/. I den sørlige delen av
deponiet er det små dybder til berg og faste løsmasser/berg i dagen. Midt i deponiet, i
forsenkingen er det i et punkt 12 m til antatt berg. Utført totalsondering indikerer sandig, ikke
sensitiv leire. Det er ikke utført prøvetaking. Nord i deponiet er det igjen fastere masser og
mindre dybder til berg. Det er utført en rekke grunnundersøkelser ned mot Kråkstadelva vest for
deponiet som viser at sprøbruddmateriale er begrenset til det slake partiet ved Kråkstadelva og
ikke strekker seg oppover i skråningen mot deponiområdet.

Figur 16 Utklipp av borplan
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Planlagt deponi
Deponiet er planlagt å etableres slik at terrenget fra nord i området jevnes ut, og forsenkingen
fylles igjen. Topp deponi ligger på omtrent kote + 115-117, og maksimal fyllingshøyde er ca. 15
m. Deponiet avsluttes med en skråning som flukter med eksisterende terreng mot sør mot
områder med faste masser/små dybder til berg.
Figur 17 viser snitt at planlagt deponi, plassering av snitt er vist i Figur 16.

Figur 17 Planlagt deponi, snitt nord mot sør

Potensiell fare knyttet til vassdrag
Det er ikke registrert vassdrag i området.

Tidligere kartlagt faresone og tidligere kvikkleireskred
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på skrednett.no. Det er heller
ikke registrert tidligere skredaktivitet i området. Det er i midlertidig marin leire i området. Fare
for kvikkleireskred må dermed utredes for å tilfredsstille krav i NVE - veileder og TEK -10, kfr.
ref. /1/ og /2/.

Fare for kvikkleireskred - Gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014
Tabell 4 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.
Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 8.6.1-8.6.5.

125103-RIG-NOT-026

29.januar 2016/ Revisjon 00

Side 22 av 31

E18 Retvet - Vinterbro

multiconsult.no

Deponiområder - Områdestabilitet
Tabell 4 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014

Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

Utredningen utføres i reguleringsplanfase.

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger
under marin grense

Hele området ligger under marin grense.

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

Det er ikke sprøbruddmateriale innenfor deponiområdet eller
tilgrensende områder.

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred

Det er ikke sprøbruddmateriale innenfor deponiområdet, og
området er avgrenset av faste masser på alle sider.
Gjennomgang av prosedyren kan avsluttes.

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/
vurdering av grunnlag

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for
skredmasser

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Konklusjon

Ikke nødvendig å utføre

Det er ikke reell fare for områdestabilitet i deponiområdet.
Det er ikke sprøbruddmateriale i området og området er
avgrenset av faste masse på alle sider.
Lokalstabilitet i forbindelse med etablering av fyllingen må
være tilfredsstillende.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.
Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger
Kvartærgeologisk kart viser at området til dels ligger i området med marine avsetninger, men
grenser i øst til områder med tynt løsmassedekke. Grunnundersøkelser utført i deponiområdet
indikerer siltig, ikke sensitiv leire.
Området med leire begrenser seg til forsenkningen midt i deponiet. Mot Kråkstadelva i vest er
det en rekke grunnundersøkelser som viser sprøbruddmateriale er begrenset til det flate partiet
ned mot Kråkstadelva.
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.
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Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
Det er ikke sprøbruddmateriale i deponiområdet, og området er avgrenset av faste masser og
små dybder til berg på alle sider.
Det er dermed ingen aktuelle aktsomhetsområder som tilsier mulig fare for områdeskred.

Konklusjon
Det er ikke reell fare for områdestabilitet i deponiområdet.
Det er ikke sprøbruddmateriale i området og området er avgrenset av faste masse på alle sider.
Vurdering av lokalstabilitet og i momenter i forhold til oppbygning av deponiet er vurdert i eget
notat /11/.
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Retvet, Deponi 24
Områdebeskrivelse og topografi
Retvet deponi ligger i et kupert område, øst for eksisterende E18 ved Retvet gård. Det går en
bekkedal som krysser deponiet fra nord mot sør. Bekken har utløp vestover litt nord for
avslutting av deponiet. Bekken har også et utløp mot øst i nordligere deler av deponiet. Nord i
deponiet er eksisterende terreng ved bekken omtrent kote +125, sør i området for deponi er
eksisterende terreng ved bekken omtrent kote + 100. Terrenget øst og vest for deponiet stiger
relativt bratt. Området består i dag i hovedsak av skogsområder, men noe dyrket mark i
bekkedraget/lavereliggende område.

Figur 18 Planlagt deponi, Retvet
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Grunnforhold
Figur 19 viser NGUs løsmassekart over området. Løsmassekartet viser at sentrale deler av
deponiområdet ligger innenfor området markert med tynn havavsetning som grenser til tykk
havsetning i sør. I utkanten av deponiet er det markert tynt humusdekke/bart fjell, tynt dekke.

Figur 19 NGUs løsmassekart

Det er utført grunnundersøkelser innenfor deponiområdet. Utklipp av borplan er vist i Figur 20.
Grunnundersøkelser viser det er til dels svært bløte og sensitive masser langs bekkedraget
sentralt i de lavereliggende delene av deponiområdet. På sidene av bekkedalen, i de brattere
partiene, er det faste masser og små dybder til berg/ registrert berg i dagen. Sonderingene viser
at de bløte massene er tydelig avgrenset til den «smale tarmen» langs bekkedraget.
Det er utført prøvetaking av løsmassene midt i deponiet og sør i deponiet. Prøvetakning viser
svært bløt, sensitiv leire (sprøbruddmateriale) i punktet i midtre deler av deponiet. I punktet sør
i deponiet, ved fyllingsfoten viser prøvetaking siltig middels fast leire med lav sensitivitet.
Utførte sonderinger indikerer at skjærstyrken til leira øker og sensitiviteten reduseres sørover i
dalen mot planlagt fyllingsfot.
Det er tidligere utført grunnundersøkelser sør for eksisterende E18 i forbindelse med ny E18.
Grunnundersøkelsene viser at det i det slake partiet sør for planlagt fyllingsfot og sør for eks.
E18 er sprøbruddmateriale.
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Figur 20 Utklipp av borplan /10/
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Planlagt deponi
Deponiet etableres slik at det i hovedsak fyller igjen bekkedalen, og er stedvis opptil 20 m over
eksisterende terreng. Topp deponi ligger på kote ca. + 130. I nord avsluttes oppfyllingen inn mot
eksisterende skråning. I sør etableres det en fyllingsfot mot eksisterende terreng. Helning på
fyllingen er ca 1:5, og høyde i bakkant er ca. 16 m over eksisterende terreng. Snitt av deponi fra
nord mot sør, langs bekkedalen er vist i Figur 21. Plassering av snitt er vist på Figur 18.

Figur 21 Snitt av deponi, fra nord mot sør langs bekkedalen.

Potensiell fare knyttet til vassdrag
Det går en bekk fra nord til sør gjennom deponiet. Bekken har utløp rett nord for planlagt
fyllingsfot. I tillegg har bekken flere armer ut mot øst og vest gjennom deponiet, vist på Figur 20.
Ivaretagelse av vannveiene under og etter etablering av deponi må utredes og evt. tiltak må
beskrives. Mulige konsekvenser eller tiltak er ikke vurdert av RIG og forutsettes ivaretatt av
aktuelle fagområder.

Tidligere kartlagt faresone og tidligere kvikkleireskred
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på skrednett.no. Det er heller
ikke registrert tidligere skredaktivitet i området. Det er i midlertidig marin leire i området og det
er påvist kvikkleire i utførte grunnundersøkelser. Fare for kvikkleireskred må dermed utredes for
å tilfredsstille krav i NVE - veileder og TEK -10, kfr. ref. /1/ og /2/.
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Fare for kvikkleireskred - gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014
Tabell 5 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.
Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 9.6.1-9.6.10.
Tabell 5 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014

Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

Utredningen utføres i reguleringsplanfase.

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger
under marin grense

Hele området ligger under marin grense.

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

Grunnundersøkelser viser at utbredelse av
sprøbruddmateriale er begrenset til det slake området ved
bekken i bekkedalen. I nord, vest og øst er
sprøbruddmaterialet avgrenset av faste masser/berg i dagen.
Ved fyllingsfot i sør viser grunnundersøkelser leire, men ikke
sprøbruddmateriale. Det er påvist sprøbruddmateriale lengre
sør for deponiet, på motsatt side av eksisterende E18.

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred

Langs deponiet og bekkedalen, fra nord til sør heller
eksisterende terreng ca. 1:40. På tvers av bekkedalen er
skråningshøyden på områder med sprøbruddmateriale < 5 m,
og det er ingen aktuelle aktsomhetsområder

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/
vurdering av grunnlag

Grunnundersøkelser er utført.

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

Et evt. løsneområde vil være begrenset til slake partier ved
bekken.

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for
skredmasser

Utløpsområdet for evt. skredmasser vil være sørover i
bekkedalen. Det er små bekkedaler med utløp mot øst og vest
i dalen, hvor lokale skredmasser vil kunne gli.

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

Ingen faresoner

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Det er utført beregning av sammensatt glideflate
Ikke reell fare for områdestabilitet.

Konklusjon

Beliggenhet av sprøbruddmaterialet og topografi gjør at det
ikke er fare for områdeskred. Det er utført en beregning som
viser at totalstabilitet av deponiet er ivaretatt i endelig
fase/permanentsituasjonen.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.
Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger
Grunnundersøkelser viser at utbredelse av sprøbruddmateriale er begrenset til det slake
området ved bekken i bekkedalen. I nord, vest og øst er sprøbruddmaterialet avgrenset av faste
masser/berg i dagen. Ved fyllingsfot i sør viser grunnundersøkelser at det det ikke er
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sprøbruddmateriale. Det er påvist sprøbruddmateriale lengre sør for deponiet, på motsatt side
av eksisterende E18.
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
NVEs retningslinjer /1/ beskriver hvordan terrengsanalyse utføres for å begrense
aktsomhetsområdene til områder der topografien gir muligheter for områdeskred. For jevnt
hellende terreng er kriteriet satt til terreng med helning brattere enn 1:20 og total
skråningshøyde > 5m.
Langs deponiet og bekkedalen, fra nord til sør heller eksisterende terreng ca. 1:40. På tvers av
bekkedalen er skråningshøyden på områder med sprøbruddmateriale < 5 m.
På bakgrunn av terrengkriteriet vil det ikke være fare for områdeskred.
Grunnforholdene i sammenheng med størrelse og omfang på planlagt deponi gjør at det likevel
er ønskelig å gjøre en kontroll på at totalstabiliteten av fyllingen i endelig fase er tilstrekkelig
mot sør.
Evt. skredmasser fra skred vil ha utløpsområde mot sør.
Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag
Grunnundersøkelser er utført.
Avgrens løsneområder nøyaktig
Et evt. løsneområde vil være begrenset til slake partier ved bekken.
Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser
Evt. utløpsområde for skredmasser vil være i sør i bekkedalen og videre sørover.
Avgrens og faregradsklassifiser faresoner
Ingen faresone.
Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet.
Det er utført en stabilitetsberegning for kontroll av at totalstabilitet av deponi i endelig fase er
ivaretatt.
Dokumentasjon for beregningen gitt i vedlegg 1.
Dersom løsne - og utløpsområdet kan begrenses, vil man for stabilitetsbergeningene kunne
legge til sideeffekter/effekt av sidefriksjon som vil øke stabiliteten. I beregningene er det lagt inn
en faktor for 3D-sidefriksjon, SF3D=0,02.
Beregningene viser at totalstabilitet for sammensatt skjærflate langs deponiet er
tilfredsstillende i endelig fase.
Plassering av beregningssnitt er vist i Figur 18. Utklipp av bergeningsresultat er vist i Figur 22.
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Figur 22 Utsnitt av totalstabilitet av fylling i endelig fase

Det er i tillegg utført beregning for kontroll av lokalstabilitet av fyllingsfot i forbindelse med
etablering av deponiet, beskrevet i notat ang. lokalstabilitet /11/.

Konklusjon
Det er ikke reell fare for områdestabilitet for deponiområdet.
Beliggenhet av sprøbruddmaterialet og topografi gjør at det ikke er fare for områdeskred. Det er
utført en beregning som viser at totalstabilitet av deponiet er ivaretatt i endelig fase.

10

Konklusjon - totalt
Det er ikke reell fare for områdeskred for noen av de planlagte deponiområdene.
For enkelte av områdene er det ikke påvist sprøbruddmaterialer. For områdene der det er påvist
sprøbruddmateriale har sprøbruddmaterialet en beliggenhet som gjør at det ikke vil være fare
for områdeskred.

11

Viktige og kritiske momenter
Lokalstabilitet i forbindelse med etablering og oppbygning av deponiene må opprettholdes i alle
faser.
Viktige og kritiske momenter i forhold til lokalstabilitet og momenter som omhandler
oppbygning av deponiene er gitt i eget notat, Deponiområder- Lokalstabilitet /11/.
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1

Områdetopografi/ Terreng
Det er utarbeidet flere notater som beskriver området og topografi. Dette gjentas ikke her, men det
vises generelt til disse:
-

2

Geoteknisk datarapport /5/ og /6/
Deponiområder - Områdestabilitet /9/
Deponiområder – Lokalstabilitet /10/

Generelle forutsetninger og valg
For valg av geoteknisk prosjektklasse, krav til materialkoeffisient og krav til kontroll vises til
Geoteknisk prosjekteringsnotat /4/.

Krav til materialkoeffisient
For vurdering av områdestabilitet er krav til materialfaktor iht. NVE veileder /1/ i utgangspunktet
ɣm≥ 1,4.
For vurdering av stabilitet iht. HB V220 /2/ er krav til materialfaktor i utgangspunktet ɣm≥ 1,6 ved
konsekvensklasse CC3 og sprøtt, kontraktant brudd [Figur 0.3 i /2/].

Videre åpner HB V220 åpner for å akseptere materialfaktor lavere enn krav gitt i Figur 0.3 ved
analyse av områdestabilitet dersom forholdene uten prosjektert tiltak (dagens situasjon) gir lavere
materialfaktor enn krav. Det vil da normalt forutsettes av det prosjekterte tiltaket gjennomføres på
en måte som gir uendret eller økt materialfaktor og slik at faktorer som kan utløse brudd eller skred
unngås [Fotnote d i Figur 0.2 /2/].
For vurdering av områdestabilitet vises til eget notat for områdestabilitet ved Li og Retvet /9/.

Materialparametere og lagdeling
Det vises generelt til ref. /4/ og 6/ for premisser for bestemmelse av materialparametere inkl.
erfaringsverdier. For tolkning av CPTU og bestemmelse av skjærfasthetsprofil vises til metodikk vist
i /8/.
Grunnundersøkelser utført i deponiområdet er rapportert i egen datarapport /6/. I tillegg til
grunnundersøkelsene utført i deponiområdet har vi også støttet oss til undersøkelser utført sør for
eksisterende E18, rapportert i /5/. Undersøkelsene er utført i forbindelse med planlagt ny E18, og
tolkning av skjærfasthetsprofil er vist i /8/.
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Det er utført prøvetaking og CPTU i punkt 7055 og 7056. Punkt 7055 ligger omtrent midt i
deponiområdet, punkt 7056 ligger i den sørlige enden av deponiområdet, ved planlagt fyllingsfot.
Figur 1 viser utklipp av borplan med plassering av borpunktene.


Sondering og prøvetaking i punkt 7055 viser bløt og sensitiv kvikkleire med til dels svært lav
skjærfasthet som reduseres med dybden. Dybde til antatt berg er 35,5 m, dybde til faste
masser er ca. 32 m.



Sondering og prøvetaking i punkt 7056 viser i hovedsak middels fast siltig, lite sensitiv leire.
Skjærfasthetn reduseres med dybden. Dybde til antatt berg er 19 m, dybde til faste masser
er ca. 7 m.
Sonderinger som ligger i bekkedalen, mellom 7055 og 7056 viser at dybde til berg/faste masser
reduseres mot sør fra 7055. Sonderingene indikerer også at skjærfastheten til leira øker og
sensitivitet reduseres sørover i dalen mot planlagt fyllingsfot.
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser er det bestemt to ulike skjærfasthetsprofiler for leira i
området, ett basert på punkt 7055 og ett basert på punkt 7056.

Figur 1 Utklipp fra borplan, aktuelle borpunkt markert

2.2.1

CPTU
Det er utført CPTU i punkt 7055 og 7056. Resultatene viser at det er dårlig poretrykksrespons i
øverste del av sonderingen.
I CPTU 7055 bygges poretrykket og CPTU-en er tolket fra ca. 10 m dybde. Tolkningen er
sammenlignet med resultater fra tolkning av 6003 og 6016 /8/ og viser at skjærfasthetsprofilet
ligger innenfor sammen variasjonsområdet.
Det er sett bort fra CPTU 7056 i tolkningen, da denne ikke viser poretrykksoppbygning i leirlaget.
CPTU-ene er klassifisert i Anvendelsesklasse 3 for spissmotstand.
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2.2.2

Laboratorieundersøkelser
Det er utført prøvetaking for 7055 og 7056 med utførte rutineundersøkelser, treaksialforsøk og
ødometerforsøk.
Verdier for udrenert skjærfasthet basert på enaks- og konusforsøk benyttes i våre vurderinger som
verdier for direkte skjærfasthet (cu;D). I dybder hvor enaksialforsøkene viser forstyrret forsøk (def >
ca. 5 %) er konusforsøkene vektlagt i tolkningen.
Treaksialforsøkene er isotropt konsolidert, og benyttet middelsspenning vil tilsvare noe
overkonsolidert leire, og tolkning av forsøkene vil kunne være noe misvisende. Treaksialforsøkene
er klassifisert som meget god til bra ut fra poretall. Klassifiseringen vil også avhenge av
konsolideringsspenningene, og må sees vurderes deretter.

2.2.3

Anisotropi
I henhold til NIFS Rapport nr. 14 /3/ kan man, dersom stedsspesifikke data ikke foreligger,
bestemme anisotropiforhold basert på målt Ip.
Ip for aktuelt område varierer i hovedsak mellom 15-20 %.
Det gir følgende anisotropifaktorer:
𝑐𝑢;𝐷
⁄𝑐𝑢;𝐴 = 0.65
𝑐𝑢;𝑃
⁄𝑐𝑢;𝐴 = 0.36
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2.2.4

Tolkning av skjærfasthet i leire
På bakgrunn av det overstående er det for valg av skjærfasthetsprofil er det derfor lagt mest vekt
på rutineundersøkelser med støtte i treaksialforsøkene og CPTU fra ca. 10 m dybde for 7056.
Borpunkt 7055
I øvre del av skjærfasthetsprofilet er laboratorieundersøkelsene vektlagt. Under 10 m dybde er
tolkning basert på utført CPTU.
Figur 2 viser prøveserien men inntegnet valgt dirkete skjærfasthetsprofil.

Figur 2 Prøveserie 7055 med inntegnet valgt dirkete skjærfasthetsprofil, cu;D

Videre er laboratorieundersøkelser, CPTU samt erfaringsverdier sammenstilt for bestemmelse av
skjærstrykeparametere for hele profilet.
For tolkning av CPTU er det benyttet tolkningsfaktor basert på poretrykk Ndu. Bq > 1 for store deler
av profilet og i tolkning er tolkningsfaktor Ndu =10.
For bakgrunn for erfaringsverdier og generelt om tolkning vises til ref. /8/.
Figur 3 viser sammenstilling av CPTU, laboratorieundersøkelse og erfaringsverdier samt valg av
cu;A- profil (mørk blå linje).
Valgte verdier er vist i Tabell 2.
Tolkning av CPTU er sammenlignet med tolkning av CPTU for punkt 6003 og 6016 /8/ som viser at
skjærfastprofilet ligger innenfor samme variasjonsområde.
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cu;A [kPa]
0,0

20,0

40,0

60,0

0

5

0.16*p'0
0.24*p'0
cu;D_støtte
Skalert cu;D_støtte

10

SHANSEP høy

Dybde [m]

SHANSEP lav
Minimumsverdier leire
/8/
Minimumsverdier
Kvikkleire /8/
Aktiv treaks
cu;A CPTU

15

cu;A CPTU, 15 % red
cu;A DESIGN
Konus 7055
Enaks 7055
CPTU 7055

20

25
Figur 3 cu;A design for 7056 inkl. rutineundersøkelser, CPTU og erfaringsverdier.
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Borpunkt 7056
Skjærfasthetsprofil er i hovedsak basert på utførte rutineundersøkelser. Valgt profil er vist i
opptegning av prøveserien i Figur 4.
Profilet representerer direkte skjærfasthet og justeres til aktiv skjærfasthet i beregningene i
henhold til anisotropifaktorene i 2.2.3.

Figur 4 Prøveserie 7056 med inntegnet valgt dirkete skjærfasthetsprofil, cu;D

Valgte verdier er vist i Tabell 2.
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2.2.5

Valgte materialparametere
For verdier for tørrskorpe, morene og sprengsteinsfylling vises til /7/.
Det er ikke kjent hvilke fyllmasser som skal deponeres, og det antas at det kan være en
kombinasjon av løsmasser og tunnelstein. I hovedsak antas det at løsmasser består av toppmasser.
For blandingsfylling er det i beregningene derfor i utgangspunktet valgt ϕ=30°, som ansees som en
lavt valgt styrke.
Tabell 1 og Tabell 2 viser valgte materialparametere og valgt skjærfasthetsprofil.
Tabell 1 Materialparamtere

Friksjonsvinkel
ϕ [°]
30

Attraksjon
a [kPa]
0

Aktiv skjærfasthet
cu,,A [kPa]

Tørrskorpe

Tyngdetetthet
γ [kN/m3]
19

Leire

19

-

-

Se Tabell 2

Morene

19

35

0

Sprengsteinsfylling

19

42

5

Blandingsfylling

19

30

0

Materiale

Tabell 2 Valgt skjærfasthetsprofil

7055

7056

Dybde[m]

cU;A [kPa]

Dybde [m]

cU;A [kPa]

2

38,5

1

68

6

9,3

7

34

10

25

-

-

13

33

-

-

20

36

-

-

20

40

-

-

23

47

-

-

Sideeffekter, 3D-effekter
Dersom løsne - og utløpsområdet kan begrenses, vil man for stabilitetsbergeningene kunne legge til
sideeffekter/effekt av sidefriksjon som vil øke stabiliteten.
3D- sidefriksjon som input i GeoSuite Stability er gitt ved SF3D=2/B ved full utnyttelse av
sideeffektene der B er bredden på løsne - og utløpsområdet.
Det er vanlig praksis å utnytte 50 % av sideeffekten.

125103-RIG-NOT-026

29.januar 2016

Side 8 av 11

E18 Retvet - Vinterbro

multiconsult.no

Vedlegg 1 Stabilitetsberegning, Retvet

3

Beregninger
Beregningene er utført med GeoSuite Stability.

Beregningssnitt
Figur 1 viser planlagt deponiområde med plassering av beregningssnitt.

Figur 5 Planlagt deponi, Retvet. Beregningssnitt markert på oversikt.

3D-effekter
Grunnundersøkelsene viser at sprøbruddmaterialet og leire er begrenset til de flate delene, bunn av
bekken. På sidene der terrenget stiger er det faste masser og små dybde til berg. Et evt.
løsneområdet begrenses derfor til det slake partiet i dalen.
Bredde på dalen er +/- 40 m. 50% utnyttelse av sideeffektene tilsvarer SF3D = 0,025.
Ved fyllingsfoten sør i deponiet er terrenget på sidene slakere, og det sideeffektene kan ikke
utnyttes for hele lengdeprofilet. Utnyttelse av sideeffektene er derfor redusert til 80 % som gir en
SF3D = 0,02 som er benyttet i beregning av skjærflate langs bekkedalen.
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Beregningresultat
Figur 6 viser beregningsresultat for beregningen.
Med SF3D = 0,02 gir kritisk skjærflate ɣm= 1,62.

Figur 6 Beregningsresultater.

4
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