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SAMMENDRAG 

Våre beregninger viser at veifyllingen lengst vest kan etableres med helning 1:2. 

Den planlagte veitraséen med utfylling i sjøen (i øst) lar seg også gjennomføre med tilstrekkelig sikkerhet dersom 
fyllingen legges med slake helning og motfylling, og utfyllingen skjer etappevis. Mellom enkelte av etappene/fasene 
må undergrunnen få tid til å konsolidere før arbeidene med utfylling av neste fase/etappe starter.  

Tidsfaktoren spiller en vesentlig rolle i utfyllingsarbeidene. Poreovertrykksforholdene må holdes kontinuerlig under 
oppsikt ved at det i noen tid på forhånd (før utfylling igangsettes) installeres elektriske poretrykksmålere på ulike 
steder og dybder i leirmassene som kontinuerlig avleses under utfyllingsfasene og i den første tiden etter utfylling. 
Neste fyllingsfase kan først igangsettes når poreovertrykkene er tilstrekkelig redusert for å sikre tilstrekkelig økning i 
leirens skjærstyrke. Målingene vil derfor være avgjørende for når arbeidene med utfyllingen til endelig nivå (med 
planlagt vei) kan påbegynnes.   
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TEGNINGER 

217350-RIG-TEG  -G01 Borplan 
 

 -G50 CPTU 7 
Aktiv udrenert skjærfasthet suC, korrelert mot Bq. 
 

 -G51 CPTU 14 
Aktiv udrenert skjærfasthet suC, korrelert mot Bq. 
 

217350-PROFIL -CC-GS-v01 Profil C-C – Innledende beregning 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster. 
 

 -EE-GS-v01 Profil E-E – Utfyllingstrinn 1 (korttidstilstand) 
Utfylling for etablering av vei, inkl. motfylling. 
Oppfylling til kt. +1,4 
 

 -EE-GS-v01-1 Profil E-E – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster. 
Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 
 

 -EE-GS-v01-3 Profil E-E – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 
Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster 
Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 
 

 -EE-GS-v02a Profil E-E – Utfyllingstrinn 2a (langtidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster 
Etter utdrenering av poreovertrykk 
 

 -EE-GS-v02-1a Profil E-E – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster 
50 % poreovertrykksoppbygging fra hele fyllingen 
 

 -GG-GS-v01 Profil G-G – Utfyllingstrinn 1 (korttidstilstand) 
Utfylling for etablering av vei, inkl. motfylling. 
Oppfylling til kt. -3,0. In-situ skjærstyrke. 
 

 -GG-GS-v01-1 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster. 
Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 
 

 -GG-GS-v01-3 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 
Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster. 
Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 
 

 -GG-GS-v02 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2a (langtidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 
Etter utdrenering av poreovertrykk 
 

 GG-GS-v02-1 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 
75 % poreovertrykksoppbygging 
 

 -GG-GS-v02-2 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 
Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster 
75 % poreovertrykksoppbygging  
 



LOVRAEIDET, UTFYLLING I SJØEN multiconsult.no

Stabilitetsberegninger. Geotekniske vurderinger INNHOLDSFORTEGNELSE

 

217350-RIG-RAP-002 12. mars 2015 / 00  Side 6 av 25 

 -HH-GS-v01 Profil H-H – Utfyllingstrinn 1 (korttidstilstand) 
Utfylling for etablering av vei, inkl. motfylling. 
Oppfylling til kt. +2,5. In-situ skjærstyrke. 
 

 -HH-GS-v01-1a Profil H-H – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 
Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 
 

 -HH-GS-v01-2a Profil H-H – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 
Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster. 
Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 
 

 -HH-GS-v02 Profil H-H– Utfyllingstrinn 2a (langtidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling.  
Etter utdrenering av poreovertrykk 
 

 -HH-GS-v02-1a Profil H-H – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 
Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 
50 % poreovertrykksoppbygging 

VEDLEGG 

 

Vedlegg A  Resultater fra konsolideringsanalyser 
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1 Generelt 

I forbindelse med planene om å oppgradere Rv. 13 langs Lovrafjorden, fra Lovraeidet og nordover, er 

det tidligere utført grunnundersøkelser på Lovraeidet i Suldal kommune. Det er nå utført 

stabilitetsberegninger for den planlagte veien.  

Rv. 13 er og skal videre oppgraderes med nye tuneller sydvest for (åpnet) og nordøst for (er under 

planlegging) Lovraeidet. I forbindelse med påhugget for den nordøstre tunellen må det anlegges en 

større fylling i sjøen nordøst for Lovraeidet. Terrenget i dette området må trolig heves med inntil ca. 

12 m. I figur 1-1 er de aktuelle tunellene og den planlagte sonen med vei i dagen skissert. 

Høydereferansene i foreliggende rapport henviser til NGOs høydereferansesystem (NN1954), dersom 

ikke annet er spesifisert. 

 

Figur 1-1 Situasjonsplan /1/ 

1.1 Formål og hensikt 

Hensikten med dette beregningsdokumentet er å presentere en innledende vurdering av om det er 

mulig å etablere veifyllingen som planlagt, eller om stabiliserende tiltak i form av en motfylling må 

iverksettes.  

Videre er vi også bedt om å vurdere om det er mulig å etablere nytt areal på nedsiden av den 

planlagte veien, mellom veien og Lovrafjorden, for å erstatte deler av arealet som beslaglegges av 

den planlagte veien.   

Som en del av vurderingen har vi også sett nærmere på hvor lang tid utfyllingen kan kreves å ta 

m.h.p. nødvendig konsolideringstid i grunnen. 
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2 Sjøbunn, topografi og grunnforhold 

Generelt refereres det til rapport nr. 217350-RIG-RAP-001_rev00 datert 13. januar 2015 og vår 

vedlagte borplan, tegning nr. 217350-RIG-TEG-G01, for detaljert beskrivelse av grunnforholdene i 

området.  

Terrenget (generelt) faller mot Lovrafjorden i nordvestlig retning. Terrenget er bratt, og overflaten er 

generelt dekket av en steinur. Nærmest land er sjøbunnen bratt, men denne flater ut med økende 

avstand fra land. Ute i sjøen ligger sjøbunnen på ca. kote minus 10.  

Sammendraget i vår rapport -001_rev00 beskriver følgende: 

I vest 

Undersøkelsene som ble utført på sjøen, indikerer at massene her består av et topplag av gytje 

og/eller sand med en mektighet på 0 til 5 m. Videre i dybden er det påtruffet masser bestående av 

lag av friksjonsmasser og morene, samt stein og blokker. Generelt har det vært krevende å få utført 

sonderinger dypere enn 5 – 10 m under sjøbunnen p.g.a. faste masser, stein og blokker. Dette 

resulterte i at flere sonderinger måtte avsluttes p.g.a. stangbrudd. Boringene er avsluttet i 2,6-21,5 m 

dybde under sjøbunnen uten at fjell er påtruffet. 

Sonderingene som ble utført på land, indikerer at grunnen består av et ca. 2-9 m tykt topplag av 

fyllmasser (antatt sprengstein fra tunelldrift). Videre i dybden er det hovedsakelig sammensatte 

friksjonsmasser, antatt morene (steinet). I enkelte punkter er det påtruffet et lag av sjøsand og gytje 

mellom fyllmassene og morenen. 

I øst 

I øst er det generelt registrert betydelig bløtere masser enn hva som ble påtruffet vest i det 

undersøkte området. Våre grunnundersøkelser indikerer at massene her består av et topplag av gytje 

med en mektighet på 0-3 m. Under topplaget er det registrert marine avsetninger (silt og leire) med 

enkelte lag av sand/grus eller steiner til en dybde på ca. 5-36 m under sjøbunnen. Videre i dybden er 

det i enkelte punkter påtruffet faste masser, trolig morene eller masser av sand, grus og stein. 

Sonderingene er avsluttet i 1,9-43,5 m dybde under sjøbunnen. Antatt fjell er kun påtruffet i to 

borpunkter nærmest land i øst i dybder på hhv. 10,0 m og 11,8 m under sjøbunnen. 

3 Forutsetninger og sikkerhetskrav 

3.1 Kvalitetssikring og regelverk  

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygd opp med 

prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008 /2/.  

3.2 Veilinje og terrengnivåer 

Vi har lagt til grunn veilinjen (fil: «CL11005_nyl_tit») som vi fikk tilsendt fra Statens vegvesen Region 

vest v/ Almudena Diaz Camacho den 4. november 2011. Den planlagte veilinjen er skissert i vår 

tegning nr. 217350-RIG-TEG-G01, sammen med plasseringen til det planlagte tunnelpåhugget.  

Veien er planlagt å stige fra ca. kt. +12,2 i vest (profil A-A) til kt. +14,0 i øst (profil H-H), kfr. vår 

tegning nr. 217350-RIG-TEG-G01.  

For et evt. areal som skal etableres på nedsiden av veien, har vi forutsatt at dette må etableres på kt. 

+1,4 for å ta hensyn til endringer i tidevannsykluser over tid.  
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3.3 Myndighetsbestemte krav og regelverk 

Prosjektering følger Vegdirektoratets krav, gitt gjennom Vegdirektoratets håndbøker og regelverk. 

Vegdirektoratets håndbok V220 «geoteknikk i vegbygging» /3/ er bygget opp for også å tilfredsstille 

kravene i NS-EN 1997-1 /4/ og NS-EN 1997-2 /5/ (Eurokode 7), samt NS-EN 1990 /6/ (Eurokode 0).  

 Geoteknisk kategori  3.3.1

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres 

ut fra eurokodens punkt 2.1 ”Krav til prosjekteringen”. 

Prosjektet innebærer utfylling i sjø, og det er utført grunnundersøkelser i form av totalsonderinger, 

trykksonderinger og prøvetakinger. Det er utført rutineundersøkelser på alle opptatte prøver, samt 

treaksialforsøk og ødometerforsøk på enkelte prøver.  

Omfanget av grunnundersøkelser tilsier at utfyllingsprosjektet kan klassifiseres i geoteknisk kategori 

2, noe som omfatter konvensjonelle arbeider uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller 

belastningsforhold. 

Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre 

at de grunnleggende kravene blir oppfylt. Rutinemessige prosedyrer for felt- og laboratorieprøving 

og for prosjektering og utførelse kan da benyttes for prosjekteringen. 

 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/CR)  3.3.2

Eurokode 0 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse 

(CC/CR). Konsekvensklasser er behandlet i eurokodens (Eurokode 0) tillegg B (informativt), mens 

veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA 

(informativt), tabell NA.A1 (901). 

Geoteknisk kan prosjektet plasseres i pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 (kfr. også figurene 0.1, 0.7 og 0.11 

i håndbok V220). 

 Kvalitetssystem 3.3.3

Eurokode 0 krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal være 

et kvalitetssystem internt hos prosjekterende, samt at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 

9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4.  

Multiconsult AS sitt system tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er da også ivaretatt også for 

konsekvenskasse 2. 

 Prosjekterings- og utførelseskontroll 3.3.4

Eurokode 0 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av 

pålitelighetsklasse.  

I henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurokode 0 legges kontrollklasse N (Normal) til grunn 

for geotekniske arbeider i pålitelighetsklasse 2. 

Normal prosjekteringskontroll innebærer at det utføres grunnleggende kontroll og i tillegg 

kollegakontroll.  

Normal utførelseskontroll innebærer at det skal utføres basiskontroll og intern systematisk kontroll. 
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3.4 Lastforutsetninger 

 Trafikk- og terrenglaster 3.4.1

Karakteristiske trafikk- og terrenglaster velges i henhold til håndbok V220, underkapittel 0.3.5.  

Ved stabilitetsberegninger benyttes jevnt fordelt last Frep på 10 kPa over hele vegens 

planeringsbredde hvis ugunstig (0 hvis gunstig), banketter inkludert. Tilsvarende gjelder for gang- og 

sykkelveger.  

Vi har ikke fått angitt evt. hva området mellom planlagt rv. 13 og Lovrafjorden skal benyttes til. Vi har 

derfor valgt å legge til grunn en jevnt fordelt last Frep på 10 kPa over hele arealets bredde.  

 Jordskjelvlaster 3.4.2

Vi viser til e-post fra Statens vegvesen region vest v/Øystein Holstad den 11. november 2015 hvor vi 

får opplyst at størrelse/lengde på planlagt portal mot påhugg foreløpig ikke er kjent. Vi er derfor bedt 

om ikke å hensynta jordskjelvlaster i våre innledende beregninger.  

Vi forutsetter at forhold som knytter seg til jordskjelvlaster/NS-EN 1998 (Eurokode 8) kontrolleres i 

senere geoteknisk prosjektering, dersom det skal etableres konstruksjoner på eller i direkte nærhet 

til den planlagte fyllingen.  

 Sjøvannstand - poretrykk 3.4.3

Når et mettet jordmateriale belastes med en tilleggslast q (i dette tilfellet vekt fra fyllmasser og 

eventuelle overflatelaster), oppstår spenningsforandringer i jorda. Dersom pålastningen q skjer på 

sand, blir lasten direkte opptatt av kornskjelettet, som får en effektiv spenningsøkning Δσ’ = q 

(porevannet presses ut etter hvert slik at setningene δ kommer i takt med pålastningen).  

Dersom pålastningen skjer på mettet leire (og evt. silt), vil tilleggslasten q i første omgang i stor grad 

bæres av økt poretrykk Δu. Praktisk sett gjør dette silten/leiren svakere, og sikkerheten mot 

grunnbrudd reduseres. Det oppståtte poreovertrykket Δu medfører en gradvis utpressing av 

porevann, og kornskjelettet presses sammen. Denne dreneringen gjør at poreovertrykket Δu gradvis 

avtar igjen, med det resultat at lasten q gradvis overføres til kornskjelettet, med gradvis økt 

effektivspenning Δσ’ til følge. Dette betyr at silten/leiren vil få tilbake sin opprinnelige styrke, men 

dette er normalt en tidkrevende prosess. Denne kan ta i størrelsesorden måneder til mange år - 

avhengig av tykkelsen på silt-/leirlaget og av hvor tett silten/leiren er. 

Her er det i all hovedsak registrert masser av ren leire/silt i profil G-G, H-H og I-I. I tillegg er det 

registrert en lomme med bløtt materiale som kan tenkes å være leire i profil E-E. Lenger vest er det i 

all hovedsak ikke registrert masser av ren silt/leire.  

Vi vurderer, på bakgrunn av materialets sammensetning, at poretrykksoppbygging i leiren er 

sannsynlig.  

3.5 Dimensjoneringsmetode  

Eurokode 7 angir tre ulike dimensjoneringsmetoder i geoteknikk, dvs. tre ulike metoder for hvordan 

forholdet mellom dimensjonerende lastvirkning og dimensjonerende motstand skal avveies. Ved 

geoteknisk prosjektering benyttes i Norge dimensjoneringsmetode 3, med unntak av for peler der 

det benyttes dimensjoneringsmetode 2.  

For fyllingsarbeidene benyttes derfor dimensjoneringsmetode 3. 
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I denne metoden benyttes partialfaktorer på påvirkninger eller på lastvirkninger fra konstruksjonen 

og på grunnens fasthetsparametere. 

Det skal påvises at en grensetilstand for brudd eller for stor deformasjon ikke vil oppstå hvis følgende 

kombinasjon av sett med partialfaktorer er brukt: 

  Kombinasjon: (A1* eller A2**) ”+” M2 ”+” R3”   

* På konstruksjonslaster 

** På geotekniske laster 

3.6 Grensetilstander og partialfaktorer 

 Grensetilstander 3.6.1

I stabilitetsberegningene er bruddgrensetilstanden dimensjonerende.  

 Partialfaktorer for geotekniske parametere/jordparametere 3.6.2

Et eventuelt brudd i fyllingen vurderes å kunne karakteriseres som «nøytralt brudd».  

Krav til partialfaktor (M2) for dette prosjektet kan da fastlegges til γm ≥ 1,4 både med hensyn på 

effektivspennings- og totalspenningsanalyser for konsekvensklasse CC2 (kfr. figur 0.3 i håndbok 

V220). 

 Partialfaktorer for påvirkninger 3.6.3

Aktuelle laster defineres som trafikklaster da det ikke er kjent hva et evt. areal mellom ny Rv. 13 og 

Lovrafjorden skal brukes til. 

I henhold til håndbok V220, underkapittel 0.3.5, skal det ved stabilitetsberegninger benyttes en 

partialfaktor (A2) for trafikklast på γF = γQ = 1,3 (eller 0 hvis lasten har gunstig virkning) i henhold til 

dimensjoneringsmetode 3. Dette ligger til grunn for våre beregninger. 

 Partialfaktorer for motstand 3.6.4

Partialfaktor (R3) for motstand, γR, bestemmes ut fra tabell NA.A.14 i Eurokode 7 (for skråninger og 

områdestabilitet). Tabellen gir γR;e = 1,0. 

Dette betyr at motstanden i løsmassene ikke skal reduseres utover det som framkommer ved å legge 

partialfaktor på geotekniske parametere. 

3.7 Annet 

Vi har fått angitt at utfylling på sjø skal utføres fra lekter og at det kan legges til grunn utfylling fra 

lekter opp til kt. -3,0. 

Differansen mellom sjøkartnull og null i NGOs høydereferansesystem (NN1954) er 0,68 m, som 

innebærer at sjøbunnskotene (basert på data fra sjøkartverket) må senkes med 0,68 m.  
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4 Stabilitetsberegninger 

4.1 Beregningsprogram 

 GeoSuite Stability 4.1.1

Stabilitetsberegningene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stability v. 4.4.0.28 med 

beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetode, og den 

anvender en versjon av lamellemetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. 

Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av 

sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet. I tillegg kan programmet 

automatisk justere valgte, kritiske sirkulærsylindriske glideflater til optimaliserte, sammensatte 

glideflater. 

 PLAXIS 2D 4.1.2

For å kunne vurdere hvor lang tid utdreneringen av poreovertrykk vil ta er konsolideringsanalyse i 

Plaxis 2D benyttet. Plaxis 2D er et elementmetodeprogram for beregning av deformasjon og stabilitet 

i geoteknisk design.  

I Plaxis kan jord og konstruksjoner modelleres uavhengig av hverandre, med forskjellige 

materialmodeller. Programmet «mesher» deretter automatisk de forskjellige jordvolumene og 

knytter derved også jordvolumene og konstruksjon sammen.  

Programmet muliggjør også konsolideringsanalyser som gjør det mulig å beregne tiden det tar før 

poreovertrykket dreneres ut.  

4.2 Beregningsprofiler 

Fire typiske profiler er undersøkt, hhv.: Profil C-C, profil E-E, profil G-G og profil H-H. Kfr. vår tegning 

nr. 217350-RIG-TEG-G01 for plasseringen av disse.  

4.3 Lagdeling 

Med basis i utførte grunnundersøkelser i området er følgende generelle lagdeling lagt til grunn for 

stabilitetsanalysene:  

Lag 1: Fylling (Turkis)   

Lag 2: Gytje (Grønn)  

Lag 3: Sand/grus (Blå/blågrå)  

Lag 4: Leire (Gul/brun)  

Lag 5: Silt (Lilla)  

Lag 6: Ur/berg (Brunlilla/Rosa)  

Alle lagene er ikke nødvendigvis representert i samtlige beregningsprofiler. 

4.4 Løsmassemektigheter 

Berg er kun påtruffet i to borpunkter i grunnundersøkelsene på sjø, men faste masser er påtruffet i 

dybden i samtlige profiler. Det vurderes at et brudd ikke vil gå dypere enn de faste massene som er 

påtruffet i stor dybde. 
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På land er det i området hvor fyllingen ventes å bli størst, observert ur, stedvis med berg i dagen. 

Løsmassemektigheten på land i profilene D-D til H-H vurderes derfor å være begrenset. I våre 

beregninger er det forutsatt, på bakgrunn av en ingeniørgeologisk vurdering utført av Multiconsult 

v/Øyvind Riste tidligere, at uren i utgangspunktet er stabil. For urens stabilitet vurderes den planlagte 

fyllingen således å være et ytterligere stabiliserende tiltak.  

4.5 Jordartsparametere 

Bruddsituasjoner kan oppstå både ved udrenert og drenert påvirkning. Under normale forhold vil 

leire gi udrenerte forhold, mens silt må vurderes avhengig av belastningssituasjon. Sand og grus har 

høy permeabilitet og regnes som åpne, drenerte masser uten poreovertrykksoppbygging av 

betydning /3/.  

I foreliggende rapport vurderes silten til ikke å ville ha en udrenert oppførsel som følge av 

pålastningen, fordi pålastningen vil pågå over lang tid i forhold til siltens permeabilitet.  

 Effektivspenningsparametre 4.5.1

Det er utført treaksialforsøk. Fra forsøkene er følgende registrert og tolket: 

Tabell 4-1 Resultater fra treaksialforsøk 

Prøveserie Dybde [m] Poretrykks-

parameter, Bq 

[-] * 

Attraksjon, a 

[kPa] 

Friksjonsvinkel

, φ [°]  

Volumetrisk 

tøyning, ɛvol 

[%] 

Prøvekvalitet 

PR. 7 (leire) 3,55 0,25 10 24,5** 6,98 Forstyrret 

PR. 7 (leire) 9,40 0,24 10 24** 7,73 Forstyrret 

PR. 14 (leire) 4,90 0,28 10 25,6** 6,43 Forstyrret 

PR. 14 (leire) 10,90 0,30 10 25** 5,53 Forstyrret 

PR. 40 (gytje, 

torvig) 

7,9 - 0 32,5*** 23,7 Forstyrret 

PR. 40 (gytje, 

torvig) 

8,95 - 0 35*** 20,57 Forstyrret 

 *) Tolket ved 0,5-1,0 % tøyning  

**) Styrken er tolket ved 1,0 % tøyning, noe som vurderes som konservativt p.g.a. antatt stor grad av prøveforstyrrelse. 

***) Styrken er tolket ved 1,5 % tøyning. Trolig er den reelle styrken vesentlig lavere i naturlig tilstand da det er registrert 

svært høy volumetrisk tøyning i forsøket. 

Valgte beregningsparametere på effektivspenningsbasis er angitt i tabell 4-2. 

Tabell 4-2 Valgte jordartsparametere 

                       Parameter 

Jordart 

Friksjonsvinkel 

φ’ [°] 
Attraksjon 

a' [kN/m
2
] 

Tyngdetetthet 

γ [kN/m
3
] 

Sprengstein (fylling) 42 5  19 

Gytje* 16 / 20 0 / 0 13 / 16 

Sand og grus 35 5 18 

Silt 31 0 18 

Leire** 24 (23 / 25) 10 20 

Ur*** 42 300 18 
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*) Utførte treaksialforsøk på gytje som har ligget i noen uker under fylling (PR. 40) indikerer at gytjen er meget 

kompressibel, og vil oppleve betydelig deformasjon og økning i styrke kort tid etter utfylling. Vi skiller derfor på gytje under 

utfylling og gytje etter at fyllingen har blitt lagt ut.  

**) Det er valgt å benytte noe høyere/lavere friksjonsvinkel i enkelte dybder i enkelte profiler p.g.a. liten friksjon i 

trykksonderinger. 

***) Skjærsirkler i uren vurderes om irrelevante, det er derfor lagt inn svært høy styrke i dette materialet. Ikke reelt, men 

vurderes ok for våre beregninger. 

Effektive skjærfasthetsparametere for sprengstein (fylling), sand og grus og silt er valgt med grunnlag 

i erfaringstall gitt i figur 2.39 i håndbok V220 /3/.  

 Totalspenningsparametere (ADP) 4.5.2

I leiren er det registrert en relativt lav poretrykksparameter (Bq), hvor Bq ligger mellom ca. 0,2 og 0,4 i 

øvre lag, ned til ca. 14 m dybde under sjøbunnen, og derifra på rundt ca. 0,9 videre i dybden. Dette 

indikerer at det er lite sannsynlig at vi kan forvente en fullstendig udrenert oppførsel i forbindelse 

med utfyllingen, men det er likevel naturlig å undersøke stabiliteten også på totalspenningsbasis da 

det er registrert leire med relativt lav skjærstyrke i våre trykksonderinger.  

Skjærstyrkeprofil 

Leiren er funnet å være noe overkonsolidert (OC), med en overkonsolideringsgrad (OCR) = 2,0, i våre 

trykksonderinger, men dette er ikke entydig med våre ødometerforsøk som indikerer at leiren er 

normalkonsolidert (NC).  

I våre beregninger er det gjort en tolkning av skjærstyrken på bakgrunn av korrelasjoner av 

trykksonderingsdata mot Bq. Dette hensyntar ikke forholdet til overkonsolideringsgraden direkte, 

men ved å basere tolkningene av den udrenerte skjærstyrken på bæreevnefaktoren som tar 

utgangspunkt i spissmotstanden, vil denne indirekte være knyttet til overkonsolideringsgraden til 

leiren.  

I profil H-H er det tatt utgangspunkt i det aktive jordartsprofilet (suC) i vår vedlagte tegning nr. 

217350-RIG-TEG-G50 (CPTU 7) som er bestemt ut fra en korrelasjon av trykksonderingsdata mot Bq, 

samt utførte laboratorieforsøk ned til ca. 13 m dybde. Videre i dybden er profilet basert på SHANSEP, 

hvor suC = αcσv0’ = 0,3σv0’.  Et utsnitt er også vist i figur 4-1a. 

I profil G-G er det tatt utgangspunkt i det aktive jordartsprofilet (suC) i vår vedlagte tegning nr. 

217350-RIG-TEG-G51 (CPTU 14) som er bestemt ut fra en korrelasjon av trykksonderingsdata mot Bq, 

samt utførte laboratorieforsøk ned til ca. 14 m dybde. Et utsnitt er også vist i figur 4-1b. 

I profiler hvor det ikke er utført trykksonderinger eller tatt opp prøver, er det aktive, udrenerte 

skjærstyrkeprofilet basert på SHANSEP, hvor suC = αcσv0’ = 0,3σv0’. 
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a) Profil H-H 

 

b) Profil G-G 

Figur 4-1 Anvendt skjærstyrkeprofil, aktiv skjærstyrke (suC) 

ADP-analyse 

Anisotropi betyr at et materiale har ulike fysiske egenskaper i forskjellige retninger. Udrenert 

skjærfasthet av leire er avhengig av hvilken retning tøyningsendringen i leira får i forhold til retning 

på in-situ spenninger/spenningshistorie og i forhold til lagringsstrukturen for leirmineralene. For å 

hensynta dette er våre stabilitetsberegninger utført ved en såkalt ADP-analyse.  

Figur 4-2 NIFS sin omforente anbefaling for valg av anisotropifaktorer /7/ 

Udrenert skjærfasthet under aktiv tilstand (cuC) vil alltid være høyere enn de udrenerte 

skjærfasthetene under direktetilstanden (cuD) og passivtilstanden (cuE). 

I våre beregninger har vi benyttet Ip=15 % basert på utførte rutineundersøkelser. Dette gir 

forholdene CuD/CuC = 0,65 og CuE/CuC = 0,37. 
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Økning i skjærstyrke 

I våre beregninger er det forutsatt at leiren får en økning i sin aktive skjærstyrke på 20 % av den økte 

effektive overlagringen over tid. Vi har lagt til grunn normalkonsolidert (NC) leire som utgangspunkt 

for denne styrkeøkningen.  

Styrkeøkningen tar det tid å utvikle, og det antas derfor at poreovertrykket må dreneres ut til 50 % av 

hva det var like etter utfylling av den aktuelle fasen, før arbeidene med videre utfylling av neste fase 

kan påbegynnes.  

 Poreovertrykk, konsolideringsparametere og grunnvannstand 4.5.3

Grunnvannstand 

Laveste lavvann (LLV) i Suldal er benyttet som ytre vannstand ved stabilitetsberegningene. Poretrykk 

er regnet hydrostatisk fra kote minus 0,8. 

Poreovertrykk 

Det er utført treaksialforsøk på prøver fra borpunktene nr. 7 og 14. Resultatene av disse er benyttet 

som underlag for å kunne bestemme poretrykksparameterene. Disse forsøkene indikerer at det kan 

forventes en poretrykksoppbygging på i størrelsesorden 24 – 30 % av den effektive overlagringen 

(0,24 < Bq < 0,3), forutsatt 0,5 % tøyning.  

Siden treaksialforsøkene er utført på prøver som er konsolidert til et høyere spenningsnivå enn in-

situ spenning, vurderer vi at disse målte verdiene underestimerer den faktiske 

poretrykksoppbyggingen noe. Vi har derfor lagt inn et poreovertrykk på min. ca. 50 % av den 

effektive overlagringen som fyllingen representerer, for å kunne vurdere forhold knyttet til stabilitet.  

Konsolideringsparametere 

Det er utført ødometerforsøk. Fra forsøkene er følgende registrert og tolket: 

Tabell 4-3 Resultater fra ødometerforsøk 

Prøveserie Dybde [m] Effektiv, 

gjennomsnittlig 

aksialspenning 

σav’ [kPa] 

Deformasjonsm

odul, M [MPa] 

Konsolideringsk

oeffisienten, Cv 

[m
2
/år]  

Permeabilitets-

koeffisienten, k 

[m/dag] 

PR. 7 (leire) 6,3 100 3,5 20 1,566E-4 

«» «» 200 5,0 25 1,370E-4 

«» «» 300 7,2 27 1,027E-4 

PR. 7 (leire) 12,45 100 5,0 85 4,657E-4 

«» «» 200 5,2 70 3,690E-4 

«» «» 300 7,3 83 3,110E-4 

PR. 14 (leire) 4,75 100 3,0 6,5 5,940E-5 

«» «» 200 5,0 9,0 4,930E-5 

«» «» 300 7,0 11 4,305E-5 

PR. 14 (leire) 10,8 100 4,0 50 3,425E-4 

«» «» 200 5,0 46 2,520E-4 

«» «» 300 7,5 53 1,936E-4 
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Det er registrert variasjoner i materialets permeabilitet. Det er derfor valgt å gjøre både høyestimat- 

(«korttid») og lavestimatsberegninger («langtid») for å kunne vurdere tidsfaktoren i 

utfyllingsprosjektet.  

I høyestimat (modell A) er det lagt til grunnen permeabilitetskoeffisient kx=ky=3,00E-4 m/dag og 

Skemptons-B (Bq) = 0,50 (50 % poretrykksoppbygging i leiren). 

I lavestimatet (modell B) er det lagt til grunn en permeabilitetskoeffisient kx=ky=4,00E-5 m/dag og 

Skemptons-B (Bq) = 0,75 (75 % poretrykksoppbygging i leiren). 

4.6 Beregningstilfeller 

 Stabilitet  4.6.1

Beregningene er utført i profilene C-C, E-E, G-G og H-H som er vist i geoteknisk rapport nr. 217350-

RIG-RAP-001, kfr. figur 4-3 under. 
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Figur 4-3 Beregnede profiler 

 

Det er utført beregninger innledningsvis for å kontrollere stabilitetsforholdene for en fylling med 

skråningshelning 1:2 i profilene. Resultatene viser at med en slik helning oppnås det ikke 

tilfredsstillende sikkerhet i profilene E-E, G-G og H-H. Det er derfor vurdert at det i disse profilene er 

behov for motfylling. I profil C-C er sikkerheten tilfredsstillende med skråningshelning 1:2 uten 

motfylling.  

Det er så gjort beregninger med utgangspunkt i et ønske om å kontrollere 2 situasjoner: 

a) Minimum fyllingsgeometri (inkl. motfylling) for å kunne etablere planlagt vei. 

b) Mulig utvidelse av fyllingen for å etablere nytt areal på kt. +1,4 mellom Lovrafjorden og ny vei 

(nye Rv. 13). 

I enkelte profiler har det vært nødvendig å vurdere utfylling i flere trinn for å gi tid til utdrenering av 

poreovertrykk og derved sikre en tilstrekkelig økning i den udrenerte skjærstyrken i leiren som følge 

av pålastningen. 

Beregningsresultater 

Følgende beregningstilfeller er vurdert og analysert for beregningsprofilene C-C, E-E, G-G og H-H.  

Beregning Situasjon Analyse Sikkerhetsfaktor 

ɣm [-] 

CC-GS-v01 Profil C-C – Innledende beregning  

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster. 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-cc-gs-v01 

aφ 

(ADP 
irrelevant) 

1,55 

EE-GS-v01 Profil E-E – Utfyllingstrinn 1 (korttidstilstand) 

Utfylling for etablering av vei, inkl. motfylling. 

Oppfylling til kt. +1,4. In-situ skjærstyrke. 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-ee-gs-v01 

ADP 1,81 

EE-GS-v01-1 Profil E-E – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster. 

ADP 1,40 
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Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-ee-gs-v01-1 

EE-GS-v01-3 Profil E-E – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 

Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster 

Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-ee-gs-v01-3 

ADP 1,36 

EE-GS-v02a Profil E-E – Utfyllingstrinn 2a (langtidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster 

Etter utdrenering av poreovertrykk* 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-ee-gs-v02a 

aφ 1,58 

 

EE-GS-v02-1a Profil E-E – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster 

50 % poreovertrykksoppbygging fra hele fyllingen 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-ee-gs-v02-1a 

aφ 1,81 

GG-GS-v01 Profil G-G – Utfyllingstrinn 1 (korttidstilstand) 

Utfylling for etablering av vei, inkl. motfylling. 

Oppfylling til kt. -3,0. In-situ skjærstyrke. 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-gg-gs-v01 

ADP 1,45 

GG-GS-v01-1 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster. 

Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-gg-gs-v01-1 

ADP 1,43 

GG-GS-v01-3 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 

Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster. 

Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-gg-gs-v01-3 

ADP 1,41 

GG-GS-v02 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2a (langtidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 

Etter utdrenering av poreovertrykk* 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-gg-gs-v02 

aφ 1,80 

GG-GS-v02-1 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og terrassert motfylling. 

75 % poreovertrykksoppbygging  

aφ 1,56 
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Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-gg-gs-v02-1 

GG-GS-v02-2 Profil G-G – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 

Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster 

75 % poreovertrykksoppbygging (for hele fyllingen) 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-gg-gs-v02-2 

aφ 1,80 

HH-GS-v01 Profil H-H – Utfyllingstrinn 1 (korttidstilstand) 

Utfylling for etablering av vei, inkl. motfylling. 

Oppfylling til kt. +2,5. In-situ skjærstyrke. 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-hh-gs-v01 

ADP 1,44 

HH-GS-v01-1a Profil H-H – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 

Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-hh-gs-v01-1a 

ADP 1,36 

HH-GS-v01-2a Profil H-H – Utfyllingstrinn 2b (korttidstilstand) 

Utfylling for nytt areal opp til kt. +1,4, inkl. terrenglaster. 

Økning i skjærstyrke = 20 % effektiv tilleggsbelastning i trinn 1 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-hh-gs-v01-2a 

ADP 1,31 

HH-GS-v02 Profil H-H– Utfyllingstrinn 2a (langtidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling.  

Etter utdrenering av poreovertrykk* 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-hh-gs-v02 

aφ 1,97 

HH-GS-v02-1a Profil H-H – Utfyllingstrinn 2a (korttidstilstand) 

Utfylling til o.k. vei, inkl. terrenglaster og motfylling. 

50 % poreovertrykksoppbygging 

Skråningshelning 1:2,0. 

Beregningsfil: 217250-profil-hh-gs-v02-1a 

aφ 1,77 

* Det er valgt å benytte lav friksjonsvinkel og tyngdetetthet i gytjen i disse beregningene, selv om det ventes en 

økning i tyngdetetthet og styrke i gytjen etter pålastningen. Hensikten har vært å vurdere om usikkerheten 

knyttet til styrkeøkningen i gytjen har nevneverdig betydning for sikkerheten.  
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 Konsolideringsberegninger 4.6.1

Det er gjort beregninger for å kontrollere 2 situasjoner for utfylling i profil G-G: 

Beregning Situasjon Analyse Tid 

A Modell A («korttid») -- Utdrenering av poreovertrykk ned til 50 % av 

poreovertrykket like etter pålastingen. Utfylling til kt. +2,5.  

Konsolidering 
50 % 

73 døgn 

B Modell B («langtid») -- Utdrenering av poreovertrykk ned til 50 % av 

poreovertrykket like etter pålastingen. Utfylling til kt. +2,5. 

Konsolidering 

50 % 

219 døgn 
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5 Geotekniske vurderinger 

Den planlagte veitraséen med utfylling i sjøen lar seg gjennomføre med tilstrekkelig sikkerhet dersom 

fyllingen legges med slake helning og motfylling, og utfyllingen skjer etappevis, slik som er angitt i det 

følgende.  

Det forventes, som beskrevet i det tidligere, å bli utviklet poreovertrykk i leirmassene i profilene E-E 

t.o.m. I-I som følge av pålastingen av fyllmasser. Størrelsen på poreovertrykkene er av betydning for 

stabiliteten av fyllingene under og i den første tiden etter hver utfyllingsfase. Poreovertrykkene 

reduseres/dreneres ut over tid og stabilitetsforholdene forbedres.  

Det forventes at leiras udrenerte skjærstyrke vil øke i perioden hvor poreovertrykkene 

reduseres/dreneres ut. Neste fyllingsfase kan først igangsettes når poreovertrykkene er tilstrekkelig 

redusert for å sikre tilstrekkelig økning i leirens skjærstyrke.   

5.1 Geometri 

En skråning lar seg ikke tildanne med jevnt fall/helning på de aktuelle dybdene på sjøen, uten 

omfattende tildanningsarbeider. Det er derfor hensiktsmessig å fylle i terrasser hvor avslutningen av 

hver terrasse ligger med naturlig rasvinkel. 

Figurene under (figurene 5-1 til 5-4) viser hovedprinsippet for opparbeidelsen av fyllingen. Denne 

viser de forskjellige fyllingsfasene med nivåer og utstrekning/bredder for fasene i området mellom 

profil A-A og I-I, både for etablering av veifylling og for motfylling, evt. også for etablering av nytt 

areal i tillegg til planlagt veifylling.  

 

Figur 5-1 Området fra profil A-A til profil D-D 

Vi gjør oppmerksom på at den angitte geometrien er teoretisk og at det i vest, ved profilene A-A og B-B, 

ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre å etablere et tilleggsareal som angitt på grunn av forhold til 

naboer o.l.. Det er derfor ikke gjort beregninger m.h.p. etablering av nytt areal i dette området, men slike 

kan evt. utføres i senere prosjektering.  

Det er ikke registrert leire i dette området, det ventes derfor ikke poreovertrykksoppbygging av 

betydning i massene her.  

Lengst vest i det undersøkte området renner i dag en elv/bekk. Vi gjør oppmerksom på at denne kan 

måtte legges om (eller legges i rør) for ikke å komme i konflikt med den planlagte veifyllingen. 
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Figur 5-2 Området fra profil E-E til profil F-F 

 

 

Figur 5-3 Området ved profil G-G 
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I våre beregninger er det funnet noe lav sikkerhet (γM=1,36) for beregninger på totalspenningsbasis 

for de skisserte fyllingene i hhv. figur 5-2 og 5-4.  

Det er registrert at leiren i området har en relativt lav Bq, som indikerer at det er lite sannsynlig at 

utfyllingen vil kunne medføre en fullt ut udrenert tilstand i leiren under hele fyllingen, som følge av 

den planlagte fyllingen. Det vurderes derfor at det må kunne aksepteres en sikkerhet på 

totalspenningsbasis på noe under kravet (γM=1,40).  

For en beregning med utfylling for nytt areal i profil H-H er det registrert en vesentlig lavere sikkerhet 

enn kravet som stilles i Statens vegvesens håndbok V220 (γM=1,4), Det anbefales derfor ikke, på 

bakgrunn av utførte beregninger, å etablere nytt areal i området ved profil H-H til profil I-I.   

I samtlige profiler øst for profil D-D må utfyllingen gjøres trinnvis i minst tre faser for å tilfredsstille 

krav til stabilitet.  

Den delen av fyllingen som ligger lavere enn kt. -3,0 (fase 0) utføres med lekter på sjøen, mens fase 1 

og 2 kan etableres ved utfylling fra land. 

5.2 Tid og poretrykk 

Tidsfaktoren spiller en vesentlig rolle i utfyllingsarbeidene. På bakgrunn av våre beregninger vurderer 

vi at fyllingen som legges ut i fase 1 må bli liggende i 3 - 10 måneder etter utfylling, slik at 

undergrunnen får tid til å konsolidere før utfylling i fase 2. Dersom utfyllingsarbeidene vil strekke seg 

over et betydelig tidsrom, dvs. på flere måneder, vil deler av poreovertrykksoppbyggingen kunne 

dreneres ut under utfyllingsarbeidene. Dette vil kunne redusere ventetiden mellom utfyllingsfasene.  

Mellom fase 0 og 1 stilles det ikke spesielle krav til konsolideringstid, men fase 0 fullføres før fase 1 

påbegynnes.  

Poreovertrykksforholdene må holdes kontinuerlig under oppsikt ved at det i noen tid på forhånd (før 

utfylling igangsettes) installeres elektriske poretrykksmålere på ulike steder og dybder i leirmassene 

som kontinuerlig avleses under utfyllingsfasene og i den første tiden etter utfylling. Disse målingene 

vil være avgjørende for når fase 2 kan påbegynnes.  

  

 

Figur 5-4 Området fra profil H-H til I-I 
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Vedlegg A Resultater fra konsolideringsanalyser 

A.1. Profil G-G 

Aktuell beregningsfil (Plaxis): «217350-PROFIL-G KONSOLIDERING» 

A.1.1 Modell A – Høyestimat («kort tid») 

Permeabilitets-koeffisienten: kx=ky=3,00E-4 m/dag 

Skemptons-B (Bq) = 0,50, dvs. poreovertrykksoppbygging = 50 % av tilleggsbelastningen. 

Utfylling trinn 1 - t = 0 døgn 

 

«Excess pore pressures» 0 døgn etter utfylling. Minimum value 39 kN/m
2
 

Utfylling trinn 1 - t = 73 døgn 

 

«Excess pore pressures» 73 døgn etter utfylling. Minimum value 19,60 kN/m
2
 (redusert til halvparten) 
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A.1.2. Modell B – Lavestimat («lang tid») 

Permeabilitets-koeffisienten: kx=ky=4,00E-5 m/dag 

Skemptons-B (Bq) = 0,75, dvs. poreovertrykksoppbygging = 75 % av tilleggsbelastningen. 

Utfylling trinn 1 - t = 0 døgn 

 

«Excess pore pressures» 0 døgn etter utfylling. Minimum value 71,33 kN/m
2
 

Utfylling trinn 1 - t = 291 døgn 

 

«Excess pore pressures» 291 døgn etter utfylling. Minimum value 35,61 kN/m
2
 (redusert til halvparten) 

 

 


