E18 Retvet - Vinterbro
Reguleringsplan
Notat
Vurdering av områdestabilitet - Glenne

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 ved Glenne. Notatet er
utarbeidet av Multiconsult ASA.
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SAMMENDRAG
Statens vegvesen Region øst planlegger ny E18 Retvet - Vinterbro.
Foreliggende notat vurderer områdestabiliteten i Glenneområdet (PR. 12300-13100).
Konklusjon:
Vurderingene viser at det ikke er reell fare for områdestabilitet i området.
Ny vegfylling gjennom området kan ikke etableres med tunge masser, men det må innføres geotekniske tiltak for å
sikre tilstrekkelig stabilitet. Geotekniske tiltak kan være bruk av lette masser, evt. i kombinasjon med kalk/sementpeler.
Rev01 inneholder oppdatering etter supplerende grunnundersøkelser og kommentarer fra tredjepartskontroll
utført av SVRØ.
Rev02: Endret kapittel 8.1.8 og rettet opp i benevning for sensitivitet i Tabell 8-2.
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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.
Foreliggende notat inneholder utredning/vurdering av områdestabilitet av området i
Glenneområdet (PR. 12300-13500).
Det vises generelt til overordnet notat, 125103-RIG-NOT-009 /9/som inneholder en beskrivelse
av hele strekningen som skal utredes i forhold til områdestabilitet, og 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/.

Multiconsult. 125103-RIG-NOT-003_ rev02. Geoteknisk prosjekteringsnotat.
Multiconsult. 125103-RIG-RAP-001_rev02. Geoteknisk datarapport 1.
Multiconsult. 125103-RIG-RAP-002 rev02. Geoteknisk datarapport 2.
Multiconsult. 125103-RIG-RAP-007_rev01, -007-1_rev01 til -007-6_rev01, -007-7_rev01.
Materialparametre
Multiconsult. 125103-RIG-NOT-009_rev01. Områdestabilitet, overordnet notat.
Multiconsult. 125103-RIG-TB-003_rev01. Stabilitetsberegninger, Glenne
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Trase på delstrekning
Delstrekningen er noe kupert med et søkk mellom PR. 12 700 og PR.13000. Ny E18 er derfor
planlagt å delvis ligge i skjæring og delvis på fylling.

5

Områdebeskrivelse
Topografi
Glennetjern ligger sør for planlagt ny E18. Terrenget i området heller generelt ned mot
Glennetjern. Området rundt Glennetjern er flatt.
Langs planlagt trase for ny E18 er terrenget generelt relativt slakt/jevnt hellende, mens det
mellom PR.12600 og PR. 12700 er et brattere parti. Figur 5-1 viser flyfoto over området.

Figur 5-1 Flyfoto med høydekurver og planlagt veitrase for ny E18

Grunnforhold
Grunnundersøkelsene viser at det er et område med bløt og sensitiv leire i området rundt og
ned mot Glennetjern. I det flate partiet ved Glennetjern er leira svært bløt og viser lite/ingen
motstand på utførte sonderinger.
Øst, vest og nord for det bløte området er det små dybde til berg og noe berg i dagen.
Løsmassene består av siltig leire, silt sand. Disse områdene sammenfaller med de brattere
partiene og skogsområdene.
Poretrykkmålere i området viser poretrykk varierende mellom 0- 10 kPa overtrykk i forhold til
hydrostatisk poretrykk med GV i terreng.
Se videre avsnitt 8.1.3 for videre beskrivelse av grunnforhold.
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Potensiell fare knyttet til vassdrag
Det går flere små bekker ut fra Glennetjern.

Oversvømmelse og isgang
Flom og isgang vurderes ikke av RIG.

Erosjon
Vi er ikke kjent med at det er registrert aktiv erosjon i vassdragene. Det er gjort en
sammenligning med flyfoto fra 1964 (Multiconsults flyfotoarkiv) og flyfoto fra 2013 (finn.no), se
Figur 6-1. Sammenligningen viser at det ikke er synlige endringer i utbredelse og form på
bekkene som går ut fra Glennetjern, noe som tyder på at det ikke har vært aktiv erosjon av
betydning i bekken de siste 50 år. Erosjon er ikke vurdert utover dette av RIG.

Figur 6-1 Flyfoto

Skredlignende hendelser i bratte vassdrag
Dette er ikke en aktuell fare i planområdet.

7

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. Området ligger i midlertid under marin grense,
og grunnundersøkelser viser at det er sprøbruddmateriale 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
Gjennomgangs av prosedyre NVE 7/2014
Tabell 8-1 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.
Vurdering av hvert punkt er gitt i avsnitt 8.1.1-8.1.10.
Tabell 8-1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014
Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

OK. Utføres i reguleringsplanfase.

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger
under marin grense

OK. Hele området ligger under marin grense.

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

OK. Utført på bakgrunn av utførte
grunnundersøkelser og kvartærgeologisk kart.

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

OK. Ikke tidligere kartlagt.

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred

OK. Terrenganalyse utført.

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/
vurdering av grunnlag

Supplerende grunnundersøkelser er utført for å gi
tilstrekkelig grunnlag for avgrensning av
sprøbruddmaterialer samt grunnlag for å bestemme
materialparameter.

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

OK. Et evt. skred i området vil utløses av lokal
overbelastning i form av tiltak (fylling). Da det er en
tydelig begrensning av sprøbruddmaterialer i
bakkant og terrenget er slakt, vil rotasjonsskredet
begrense seg til lokalskred vil vi ikke få et
retrogressivt skred som beveger seg videre bakover

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for
skredmasser

OK. Terrenget i området med sprøbruddmaterialer
er relativt slak, og vi vurderer at evt. skredmasser i
hovedsak vil bli liggende.

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

OK, faregrad lav

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Beregninger er utført. Viser at dagens
områdestabilitet er tilfredsstillende, og svært god.
Etablering av vegfylling må utføres med lette masser
og/eller i kombinasjon med grunnforsterkning.
Vurderingene viser at det ikke er reell fare for
områdestabilitet i området.

Konklusjon

Ny vegfylling kan ikke etableres med tunge masser,
men det må innføres geotekniske tiltak. Geotekniske
tiltak kan være bruk av lette masser, evt. i
kombinasjon med kalk-/sementpeler.

8.1.1

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.

8.1.2

Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
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8.1.3

Avgrens områder med marine avsetninger
Figur 8-1 viser det kvartærgeologiske kart over området.

Figur 8-1 Kvartærgeologisk kart over området [ngu.no]

Ved gjennomgang av utførte grunnundersøkelser er området for sannsynlig utbredelse av
sprøbruddmaterialet skissert. Der det ikke er utført grunnundersøkelser er det gjort en
vurdering i forhold til topografi i henhold til resultatene der undersøkelser er utført. Sannsynlig
utbredelse av sprøbruddmateriale er skissert med blå skravur i Figur 8-2.
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Figur 8-2 Antatt mulig utbredelse av sprøbruddmateriale

Grunnundersøkelsene viser at det er et område med store dybder til berg med bløt og sensitiv
leire i området rundt og ned mot Glennetjern. I det flate partiet ved Glennetjern er leira svært
bløt og viser lite/ingen motstand på utførte sonderinger. Mot nordøst, nærmere planlagt trase
der terrenget stiger noe er leira fastere, men fortsatt karakterisert som sprøbruddmateriale.
Videre mot nordvest og opp mot Østre Glenne gård bekrefter sonderingene at
sprøbruddmaterialet er knyttet til søkket som går ned mot Glennetjern, og at det i de brattere
partiene i øst og vest er fastere masser og mindre dybder til berg. Langs planlagt trase viser
sonderinger vest for PR. 12680 og øst for PR.12970 tilsvarende grunnforhold med små dybder til
berg/berg i dagen og faste løsmasser.
Sør og vest for Glennetjern er det ikke utført grunnundersøkelser, og utbredelsen er her basert
på konservative antagelser.
8.1.4

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

8.1.5

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.
Det er utført en GIS-analyse der områder med helning brattere enn 1:20 er sammenstilt med
område med sannsynlig sprøbruddmateriale, se Figur 8-3.
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Grønt illustrer helning <1:20, gult illustrerer helning >1:20. Området med potensielt
sprøbruddmateriale er markert med blå skravur.

Figur 8-3 Terrenghelning: Grønt illustrer helning <1:20, gult illustrerer helning >1:20. Antatt sprøbruddmateriale er
markert med blå skravur.

Områder med helning >1:20 og sprøbruddmateriale vil være aktuelle for videre analyser.
Analysen viser at det er større partier med helning brattere enn 1:20 i området som
sammenfaller med antatt sprøbruddmateriale.
8.1.6

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag
Grunnundersøkelser ble utført vinter 2014/vår 2015, og grunnlag ansees som tilfredsstillende
for å fortsette med vurdering av områdestabilitet.

8.1.7

Avgrens løsneområder nøyaktig
NVEs retningslinjer /1/ beskriver hvordan man kan bruke mindre konservative terrengkriterier
for å innsnevre løsneområdene ytterlige i forhold til det som er gjort i pkt. 5. For jevnt hellende
terreng er kriteriet redusert til helning brattere enn 1:15.
Det er utført en GIS-analyse der områder med helning brattere enn 1:15 er sammenstilt med
område med sannsynlig sprøbruddmateriale, se Figur 8-4.
Grønt illustrer helning slakere enn 1:15, brunt illustrerer helning brattere enn 1:15. Området
med potensielt sprøbruddmateriale er markert med blå skravur.
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Figur 8-4 Terrenghelning: Grønt illustrer helning <1:15, brun illustrerer helning >1:15. Antatt/påvist
sprøbruddmateriale er markert.

Et evt. skred i området vil utløses av lokal overbelastning i form av tiltak (fylling). Da det er en
tydelig begrensning av sprøbruddmaterialer i bakkant og terrenget er slakt, vil rotasjonsskredet
begrense seg til lokalskred vil vi ikke få et retrogressivt skred som beveger seg videre bakover.
Løsneområdet begrenses som vist på plantegning i Figur 8-4.
8.1.8

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser
Terrenget i området med sprøbruddmaterialer er relativt slak, og vi vurderer at evt. skredmasser
i hovedsak vil bli liggende. Skredmasser vil evt. kunne sige noe ned mot Glennetjern og ut i
Glennetjern.

8.1.9

Faregradeevaluering
Det er utført evaluering av faregrad for området. Faregradsevaluering er utført i henhold til NGIrapport, kfr. ref. /4/ og /9/.
Evaluering av faregraden for Glenne er vist i Tabell 8-2.
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Tabell 8-2 Faregradsevaluering
Faktorer

Vekttall

Score

Poeng

Merknad/vurdering

Tidl. skredaktivitet

1

0

0

Vi er ikke kjent med at det har vært tidligere
skredaktivitet i området.

Skråningshøyde

2

1

2

I området for antatt sprøbruddmateriale er
største høydeforskjell 16 m.

OCR

2

2

4

OCR er antatt å ligge mellom 1,2- 1,5.

+3/-3

1

3

Det er registrert poreovertrykk opp mot 10 kPa
for en måler ved 10 m dybde.

Kvikkleiremektighet

2

2

4

Mektighet av antatt sprøbruddmateriale v/pkt.
4210 er om lag 7 m.

Sensitivitet

1

2

2

Prøvetaking viser sensitivitet < 30. Leira er i
midlertid svært bløt, og blir lett forstyrret.
Dermed kan uforstyrret skjærstyrke vise noe
lavere styrke enn reell styrke, som igjen viser for
lav sensitivitet. Velger derfor sensitivitet 30-100.

Erosjon

3

0

0

Vi er ikke kjent med at det er aktiv erosjon i
området.

Inngrep

+3/-3

0

0

Det er ikke utført terrenginngrep i området som
har ført til forbedring eller forverring av
stabiliteten.

15

Gir faregradsklasse ″ Lav″

Poretrykk

Sum poengverdi

Faregradsevalueringen gir en poengverdi på 15 og medfører at sonen plasseres i faregradsklasse
”Lav” som omfatter soner med poengverdi fra 0 til 17 poeng.
8.1.10 Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet
Det er utført stabilitetsberegninger for dagens og framtidig situasjon i ett snitt fra Glennetjern
og mot nord. Snittet krysser ny vei ved omtrent PR. 12750, og er vist i Figur 8-5. Beregningene er
dokumentert i eget beregningsnotat /10/.
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Figur 8-5 Planskisse med skissert beregningsprofil

Tabell 8-3 viser beregningstilfeller og beregningsresultatene for utførte beregninger.
For dagens situasjon er terrenget så flatt at det ikke er lyktes å finne en sannsynlig kritisk
glideflate.
Tabell 8-3 Beregningsresultater

1
2
3

Beregningstilfelle

γm

Dagens sitasjon (flatt)
Planlagt vegfylling med tunge masser:
3-4 m steinfylling
Planlagt vegfylling med lette masser (skumglass):
2-3 m skumglass, 1 m overbygning (steinfylling)

Svært høy
0,92
1,63

For framtidig situasjon er det planlagt vegfylling opp mot 3-4 m høyde, og det er videre utført
beregninger med ulike fyllmasser for oppbygging av vegfyllingen.
Beregning utført med oppbygging av vegfyllingen med kun tunge masser viser en materialfaktor
ɣm< 1,0, som viser at fyllingen ikke vil være stabil. Utklipp av beregningen er gitt i Figur 8-6.
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Figur 8-6 Planlagt vegfylling med kun tunge masser

Beregning med fylling etablert med skumglass er vist i Figur 8-7 og viser materialfaktor ɣm =1,63,
som gir tilfredsstillende stabilitet. I beregningene er det lagt inn sprengstein i ca. øvre 1 m av
fylling for overbygning av veien.

Figur 8-7 Planlagt vegfylling med lette masser

Det presiseres at fyllinger må detaljprosjekteres, men beregningene viser at områdestabiliteten i
området vil være ivaretatt dersom det innføres geotekniske tiltak ved bruk av f.eks. lette
masser. Alternativt vil det også være mulig benytte kalk-/sementpeler for å øke skjærstyrken i
jorda. Bruk av kalksementpeler vil kunne benyttes alene, eller i kombinasjon med lette
fyllmasser.

9

Behov for supplerende grunnundersøkelser
Det ansees ikke som nødvendig å utføre flere grunnundersøkelser i forbindelse med
reguleringsplan og avklaring av områdestabilitet, men det kan bli aktuelt å utføre supplerende
grunnundersøkelser i forbindelse med byggeplan.
Dersom det er aktuelt å benytte kalksementpeler vil det være nødvendig å ta opp prøver for å
utføre styrketester med innblanding av kalksement i laboratoriet.

10

Konklusjon
Vurderinger viser at det ikke er reell fare for områdestabilitet for dagens situasjon i området.
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Ny vegfylling kan ikke etableres med tunge masser, men det må innføres geotekniske tiltak for å
oppnå tilfredsstillende stabilitet. Geotekniske tiltak kan være bruk av lette masser, evt. i
kombinasjon med kalk-/sementpeler.
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Viktige og kritiske momenter
Planlagte tiltak i området er skjæring og fyllinger.
Tiltak må detaljprosjekteres i byggeplan og det er viktig at stabilitet i alle faser av
anleggsarbeidene vurderes.
Det er utarbeidet egne notater som omhandler geotekniske vurderinger for dagsoner og
konstruksjoner som inkluderer vurderinger og evt. tiltak for å opprettholde tilfredsstillende
lokalstabilitet.
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