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Sammendrag 
Kvikkleire kan påtreffes under marin grense i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og 
Alaska. Den vanligste utløsende årsaken til kvikkleireskred de siste tiårene er menneskelig 
aktivitet, men kvikkleireskred utløses også naturlig. Den vanligste naturlige utløsningsårsaken 
er da erosjon i foten av skråninger. Selv om erosjon til en viss grad er hensyntatt i det 
eksisterende semikvanititative vurderingssystemet for faregradsevaluering av kvikkleiresoner, 
er det i liten grad utført studier som ser detaljert på skredutløsningsmekanismen som følge av 
erosjon. En økt forståelse av erosjonens betydning vil kunne gi grunnlag for forbedret 
metodikk for risikovurdering av kvikkleireområder. 

Hovedmålet med denne masteroppgaven er å etablere sammenhenger mellom erosjon og 
utløsning av kvikkleireskred i skråninger med forskjellige karakteristika (topografi, stratigrafi 
og geotekniske egenskaper). Numerisk modellering i det geotekniske elementprogrammet 
PLAXIS er brukt til dette formålet. En sensitivitetsanalyse av en modellskråning er utført for 
å kunne få innblikk i hvilken rolle ulike faktorer spiller når skråningen blir utsatt for erosjon. 
Effekten av sprøhet og overkonsolidering har blitt lagt vekt på. I tillegg er to naturlige 
skråninger analysert; en skråning ved Byneset i Trøndelag, der erosjon utløste et stort 
kvikkleireskred i 2012, og en elveskråning mot Lågen ved Gjelstad ved Larvik, der aktiv 
erosjon er registrert i elveløpet og kvikkleire er påvist i grunnen, men hvor det p.t. ikke er 
kjent at større skred i kvikkleire er utløst.  

Resultatene fra beregningene viser bl.a. at det mellom skråninger med ikke-sensitiv leire og 
kvikkleire er liten forskjell i global sikkerhet, men relativt stor forskjell i størrelse av 
erosjonsvolum som fører til at skråningene går til brudd. Dette betyr at ved å beregne global 
sikkerhet alene vil man risikere å overestimere sikkerheten, dersom materialet i skråningen 
består av kvikkleire. Det er også utarbeidet relasjoner som kan gi grove anslag på nødvendig 
erosjonsvolum for å oppnå brudd, gitt skråningens sikkerhetsfaktor og sprøhetsgrad. Mye 
usikkerhet er knyttet til disse relasjonene, men de kan gi et innblikk i hvor mye som skal til 
for å få ulike skråninger til å gå til brudd som følge av erosjon. I de analyserte skråningene 
har bruddmekanismene som oppstår ved erosjon vist seg å variere mellom brudd som 
propagerer fra skråningstopp og ned mot skråningsfot, brudd som propagerer fra skråningsfot 
og opp mot skråningstopp, og kombinasjoner av disse. Særlig den lagdelte skråningen ved 
Gjelstad utviklet en kompleks bruddmekanisme, der samspillet mellom ulike lag i skråningen 
var viktig for utviklingen av bruddet. Disse observasjonene viser at det er svært viktig å ha 
god kjennskap til grunnforhold ved evaluering av en skrånings motstandsdyktighet mot 
erosjon. Analyser av topografiske data og grunnundersøkelser fra Byneset, sett i sammenheng 
med beregningene gjort for skredhendelsen i 2012, indikerer at det kan være fare for nye 
kvikkleireskred i området. 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 
Kvikkleire kan påtreffes under marin grense og er utbredt blant annet i store deler av Norge, 

men også i Sverige, Finland, Russland, Canada og Alaska. I Norge finnes kvikkleire langs 

mer eller mindre hele kysten, men forekomsten er spesielt utbredt på Østlandet og i 

Trøndelag. I sentrale strøk i Norge er det utført overordnet kartlegging av potensiell fare for 

kvikkleireskred basert i hovedsak på topografiske kriterier. Kvikkleireskred kan utløses av 

menneskelig aktivitet (f.eks. økte terrenglaster som følge av oppfylling ved utbygging, 

gravearbeider/terrengendringer og sprengningsarbeider) eller ha naturlige utløsningsårsaker 

(f.eks. erosjon fra bekker og elver i skråningsfoten). Sistnevnte skredutløsningsårsak er tema 

for denne masteroppgaven. 

Kvikkleirefaresoner deles inn etter faregrad, basert på det eksisterende semikvanititative 

vurderingssystemet for faregradsevaluering av kvikkleiresoner (NGI, 2008; NVE, 2014). Selv 

om erosjon av skråningsfot til en viss grad er tatt hensyn til i denne metodikken, er det i liten 

grad utført forskning som ser detaljert på skredutløsningsmekanismen som følge av erosjon. 

Ettersom det med klimaendringene er ventet økte nedbørsmengder, ventes også erosjon 

forårsaket av økt vannføring i elver og bekker å øke i tiden som kommer. Det er derfor 

nødvendig å skaffe mer kunnskap om denne prosessens innvirkning på skråningsstabilitet i 

skråninger med kvikkleire. En forbedret forståelse av erosjonens betydning vil også kunne gi 

grunnlag for forbedret metodikk for risikovurdering av kvikkleireområder.  

Viktige elementer er effekt av kvikkleirens sprøbruddegenskaper (strain softening) og effekt 

av tidligere overlagring (overkonsolidering), og hva dette betyr med hensyn til sannsynlighet 

for skredutløsning under gitte grunnforhold. 

1.2 Problemstilling og målsetninger 
Hovedmålet med denne masteroppgaven er å etablere sammenhenger mellom erosjon og 

utløsning av kvikkleireskred i skråninger med forskjellige karakteristika (topografi, stratigrafi 

og geotekniske egenskaper). Dette vil kunne være et skritt på veien mot å utarbeide bedre 
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metodikk for å ta hensyn til erosjon i faregradsevaluering av kvikkleiresoner. Numerisk 

modellering i elementprogrammet PLAXIS 2D er brukt til dette formålet.  

En sensitivitetsanalyse av en modellskråning er utført for å kunne få innblikk i hvilken rolle 

ulike faktorer spiller når skråningen blir utsatt for erosjon. I tillegg er to naturlige skråninger 

analysert; en skråning ved Byneset i Trøndelag, der et stort erosjonsutløst kvikkleireskred ble 

utløst i 2012, og en elveskråning mot Lågen ved Gjelstad ved Larvik, der aktiv erosjon er 

registrert i elveløpet og kvikkleire er påvist i grunnen, men hvor det p.t. ikke er kjent at større 

skred i kvikkleire er utløst.  

Delmål i oppgaven er å: 

• Beregne hvilken effekt sprøhetsgrad og overkonsolidering har på skråningsstabiliteten.  

• Beregne hvor stor erosjon som forårsaket kvikkleireskredet på Byneset i 2012, basert 

på tilgjengelige geotekniske data.  

• Avdekke potensielt ustabile skråninger i ravinelandskapet rundt utløsningsområdet for 

overnevnte skred på Byneset, for så å kunne gi en indikasjon på fare for ytterlige 

skredhendelser.  

• Beregne hvor mye erosjon som må til for å kunne utløse et kvikkleireskred i 

skråningen ved Gjelstad, basert på tilgjengelige geotekniske data.  

• Etablere en sammenheng mellom en skrånings sikkerhetsfaktor og mengden erosjon 

som må til for å utløse et kvikkleireskred.  
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1.3 Oppgavens struktur 
Flytskjemaet i Figur 1 viser framgangsmåten for arbeidet med denne masteroppgaven. 

 
Figur 1 Flytdiagram som viser fremgangsmåten for arbeidet med masteroppgaven. 



4 
 

1.4 Kvikkleire 
Kvikkleire er en spesiell type leire som ved små, ytre påkjenninger plutselig kan kollapse. En 

slik kollaps kan resultere i skred som raskt kan utvikle seg til å ramme store områder. Når 

leiren kollapser vil den gå fra fast til flytende form (Figur 2). Hvordan kvikkleire dannes og 

hva som karakteriserer slik leire er beskrevet i kapittel 2.1, og hvordan kollaps av kvikkleire 

kan føre til store skred er beskrevet i kapittel 2.3. 

 
Figur 2 Kvikkleire etter kollaps (Statens vegvesen, 2019). 

1.5 Erosjon som utløsende faktor for 
kvikkleireskred 

1.5.1 Erosjonsutløste kvikkleireskred 

Det er tidligere utført ulike geomorfologiske studier som avdekker erosjon i bekkeløp og 

raviner som den viktigste, naturlige utløsende årsaken for leirskred i områder med kvikkleire, 

f.eks. Foster og Heiberg (1971), Solberg (2007), Eilertsen mfl. (2008). I de påfølgende 

delkapitler vil noen eksempler på slike erosjonsutløste kvikkleireskred bli presentert. 

Verdalskredet (1893) 

Natt til 19. mai 1893 skled ca. 55 mill. m3 leirmasser ut i Verdalselva i Trøndelag. 

Skredgropens utstrekning var ca. 3 km2, og utløpsområdet dekket et areal på ca. 9 km2 (Figur 

3). 105 gårder ble ødelagt, og 116 mennesker døde i skredet. Dette regnes for å være en av de 

største naturkatastrofene som har rammet Norge i historisk tid, både med tanke på volum, 

materielle skader og antall døde. Skredet er beskrevet av f.eks. Bæverfjord og Thakur (2008). 

Gjennom skredområdet skal det tidligere ha gått en bekk der det er registrert ulike 
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skredhendelser i årene før 1893 (Janbu, 1964). Vinteren før skredet skal ha vært svært 

nedbørsrik, og Verdalselva skal ha gått over sine bredder ved flere anledninger våren 1893. 

Kvikkleireskredet skal ha startet som en lokal utglidning i skråningsfoten som forårsaket 

oppdemning av elven. Da demningen brast kort tid etter skal hovedskredet ha blitt utløst, og 

skredmaterialene skal ha strømmet nedover med en hastighet som er anslått å ha vært opp mot 

60 km/h. (Bæverfjord og Thakur (2008)). 

 
Figur 3 Oversiktskart over Verdalsskredet 1893. Skredgropa er markert med grønt med skravert omriss. Utløpsområde 
markert med brunt, og oppdemt område er markert med blå skravur. (Helland, 1909).  

Mink Creek (1993/1994)  

En gang mellom 1. desember 1993 og 9. januar 1994 gikk det et kvikkleireskred med volum 

2,5 mill. m3 ved Mink Creek, Britisk Columbia i Canada (Geertsema og Torrance, 2005). De 

siste 8 årene før skredet ble utløst var det registrert økte nedbørsmengder i området, og denne 

økningen var spesielt markant mellom september 1993 og januar 1994. Vannstanden i bekken 

var ca. 60 cm høyere i slutten av november 1993 enn i september samme år. Det er dermed 

antatt at erosjon i skråningsfoten har vært en utløsende faktor for skredet. En del avskoging 

hadde også foregått i 1981 og 1985 i området rundt skredet, noe som også kan ha vært en 

destabiliserende faktor for skråningen (Geertsema mfl., 2006). Topografien i området før og 

etter skredhendelsen er vist på Figur 4. 
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Figur 4 Til venstre: topografi ved Mink Creek før kvikkleireskredet. Til høyre: topografi ved Mink Creek etter 
kvikkleireskredet. Skredkanten er omrisset med stiplet linje i begge figurer. (Geertsema mfl., 2006). 

Byneset (2012) 

Natt til 1. nyttårsdag 2012 ble et kvikkleireskred med ca. volum 260 000 m3 utløst ved Esp på 

Byneset i Trøndelag (Figur 5). Skredet skjedde i et ubebygd område, og ingen mennesker 

eller hus ble skadet i skredet. Skredet ble trolig utløst som følge av erosjon i svingen i bekken 

ved skredgropens "flaskehals" (Figur 5). Studier har vist at det i området rundt dette skredet 

tidligere har gått 10 andre liknende eller større kvikkleireskred over en 50-årsperiode på 1900-

tallet. (Issler mfl., 2012). 

 
Figur 5 Høydeforskjell mellom før og etter skredhendelsen på Byneset. Skredgropen er markert med grønt, og utløpsområdet 
med rødt. Initialskredets trolige lokasjon er markert med blå ring. (Issler mfl., 2012).  
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1.5.2 Vurdering av erosjon som utløsende faktor for skred i NVEs 
kvikkleireveileder 

Metodikken for klassifisering av kvikkleiresoner beskrevet i dette delkapitlet er basert på NGI 

(2008). 

I etterkant av kvikkleireskredet i Rissa i 1978 ble arbeidet med å kartlegge potensielle 

fareområder for slike kvikkleireskred igangsatt. NGI har i forbindelse med denne 

kartleggingen utviklet en semikvantitativ metode for klassifisering av faregrad, konsekvens 

og risiko som brukes ved prioritering av sikringstiltak for kartlagte soner (NGI, 2001). Tabell 

1 viser en oversikt over faktorer som vurderes i forbindelse med kartleggingen av faregrad for 

kvikkleiresoner. Hver faktor gis en poengscore mellom 0 og 3, og denne poengscoren vektes 

deretter med et vekttall som varierer mellom -3 og 3 i forhold til hvor stor påvirkning faktoren 

antas å ha på stabiliteten. Når alle de vektede poengscorene er beregnet, summeres disse, og 

denne poengsummen bestemmer hvilken fareklasse området tilhører. Høyere sum gir høyere 

faregrad.  

Erosjon antas å ha stor innvirkning på utløsning av naturlige kvikkleireskred (selv om den 

beregningsmessige effekten på stabiliteten ikke nødvendigvis er så stor). Scoren for denne 

faktoren vektes med 3 (Tabell 1). Grad av erosjon bestemmes fra feltobservasjoner ved hjelp 

av følgende kriterier (NGI, 2008):  

• Aktiv erosjon (3 poeng): Erosjon har utløst skred (dyperegående rotasjoner) eller 

store overflateglidninger i løpet av de siste årene. Det er lite eller ingen naturlig 

erosjonssikring i vassdraget. Vannet er misfarget grått.  

• Noe erosjon (2 poeng): Erosjon har utløst lokale overflateglidninger i løpet av de siste 

årene. Det er lite eller ingen naturlig erosjonssikring i vassdraget. Vannet er misfarget 

grått.  

• Litt erosjon (1 poeng): Det er leire i elve-/bekkeleiet. Gradientforholdene tilsier at 

erosjon kan oppstå. Det er ingen skred eller overflateglidninger i skråningene. Det er 

lite eller ingen naturlig erosjonssikring i vassdraget. Vannet kan være klart eller noe 

misfarget grått (ved normal vannføring).  
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• Ingen erosjon (0 poeng): Det er naturlig erosjonsbeskyttelse i bunn og sider av elve-

/bekkeleiet, eller det er lav naturlig gradient/terskler som gjør gradient-forholdene så 

små at erosjon i leire ikke vil oppstå. Vannet er klart (ved normal vannføring).  

På samme måte vil tiltak innenfor en kvikkleiresone ha stor betydning, enten som forverring 

(vektes med 3) eller forbedring (vektes med -3), og forbedring gir derved fradrag i 

poengsummen). 

Tabell 1 Evaluering av faregrad, etter NGI (2008). 

Faktorer Vekttall Faregrad, score 
Tidligere skredaktivitet 1 3 2 1 0 
Skråningshøyde [m] 2 Høy Noe Lav Ingen 
OCR 2 >30 20-30 15-20 <15 
Poretrykk: Overtrykk [kPa] 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk 
 Undertrykk [kPa] -3 <-50 -(20-50) -(0-20) 
Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag 
Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20 
Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Lite Ingen 
Inngrep:  Forverring 3 Stor Noe Noe Ingen 
 Forbedring -3 Stor Noe Noe 
Sum  51 34 16 0 
% av maksimal poengsum  100% 67% 33% 0% 

1.5.3 Erosjon, skred og klimaendringer 

Naturlige skråninger vil med tiden tilpasse seg en geometri som er i likevekt med lokale 

klimatiske- og hydrologiske forhold. Hvis denne balansen forstyrres, vil skråningen 

gjennomgå ulike stabiliserende prosesser slik som erosjon og skred (Heyerdahl, 2016). 

Samtidig er erosjon i raviner gjennom marine leirsedimenter en kontinuerlig pågående 

prosess, som gradvis vil føre til økt relieff og gi mulighet for erosjonsutløste skred i 

leire/kvikkleire. Geomorfologiske studier i kvikkleireområder utført av NGI på 1970-tallet 

viste at skredaktivitet i ravineterreng var knyttet til den såkalte "aggresjonsfronten", som var 

et skille mellom områder i nedre deler av ravineområder hvor det var aktiv erosjon, og øvre 

deler av området, hvor det ikke var slik erosjon (Foster og Heiberg, 1971). 

Ifølge rapporten "Klima i Norge 2100" (Hanssen-Bauer mfl., 2015) forventes 

årsmiddeltemperaturen i Norge å øke med ca. 4,5 °C de neste 100 årene. Denne økte 

temperaturen vil føre til at snøsesongen i hele Norge kortes ned, og at nedbør dermed vil falle 
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som regn større deler av året enn i dag. Ifølge samme rapport forventes det ved utgangen av 

århundret i tillegg en økning i årsnedbør på ca. 18 %, en økning i antall dager med kraftig 

nedbør på ca. 19%, samt at intensiteten av kraftig nedbør øker. 

Økte nedbørsmengder i form av regn vil føre til hyppigere og større regnflommer, mens økt 

intensitet av nedbør gjerne fører til overvannsproblematikk og lokale oversvømmelser. Dette 

er klimatiske forhold som kan svekke en skrånings stabilitet på ulike måter. Økt vannføring i 

bekker og elver fører til økt erosjon, og dermed økt fare for skredhendelser. Økt temperatur 

vil føre til mindre tele i bakken om vinteren, noe som igjen gjør jorda mer eroderbar. (Alfsen, 

2001). 

Infiltrasjon fra nedbør er i liten grad ansett å være en direkte utløsende årsak til skred i 

kvikkleire, selv om grunne skred (som kan være initialskred for en større skredhendelse) kan 

utløses som følge av infiltrasjon fra langvarig nedbør (altså som drenerte brudd). Dypere 

brudd i leire skjer sjelden i form av drenerte brudd som resultat av kortvarig nedbør, da det tar 

for lang tid for grunnvannet og poretrykket å respondere på nedbør.  

Selv om udrenerte brudd i kvikkleire har liten kobling til nedbør/infiltrasjon, så har både 

dagens grunnvannstand, samt hvor grunnvannet tidligere har stått, stor betydning for en 

skrånings stabilitet. Dette er fordi både in situ spenninger (styrt av dagens poretrykkforhold) 

og forkonsolideringsspenninger (syrt av tidligere overlagring og poretrykksforhold) avhenger 

av nettopp dette. Udrenert skjærfasthet avhenger derfor av grunnvannsforholdene, men vil på 

kort sikt (i løpet av en regnskur) ikke endre seg. 

Med andre ord har hydrogeologiske forhold betydning for stabiliteten av en skråning, mens 

infiltrasjon fra kortvarig/intens nedbør ikke har direkte effekt for udrenerte brudd. 

1.6 Geotekniske begreper benyttet i oppgaven 

1.6.1 Jordart 

I geoteknikken brukes begrepet "jordart" om et materiale i tre faser, bestående av 

bergartspartikler, mineralpartikler og/eller organisk materiale, vann og luft. 

Bergartspartiklene, mineralpartiklene og/eller det organiske materialet danner et jordskjelett, 
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og porevolumet som oppstår mellom partiklene er fylt med vann og/eller luft. Alle typer 

løsmasser, både på land og under vann, inngår under samlebetegnelsen "jordart". 

1.6.2 Lokalt og globalt brudd 

I denne oppgaven, og i geoteknikk generelt, blir begrepene "lokal" og "global" brukt om 

henholdsvis en del av og et helt system. I modellering av stabiliteten til en skråning vil 

dermed et "lokalt brudd" indikere brudd i en liten del av skråningen, men som ikke 

nødvendigvis har innvirkning på stabiliteten til resten av skråningen. Et "globalt brudd" i 

samme skråning indikerer derimot at hele skråningen har gått i brudd, og at skråningen som 

helhet er ustabil. Figur 6 illustrerer disse to ulike bruddtypene.  

 
Figur 6 Illustrasjon av begrepene "lokalt" og "globalt" brudd i geoteknikken. 
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2 Teoretisk bakgrunn 

2.1 Kvikkleire; dannelse og egenskaper 

2.1.1 Kvikkleiredannelse og geografisk utbredelse 

Landheving etter siste istid og dannelse av marin leire 

Under siste istid var Norge dekket av is, og vekten av isen førte til isostatisk nedpressing av 

landet. Dette skjer ettersom jordskorpen består av et relativt tynt, fast lag over en plastisk 

astenosfære. Det skal dermed lite ekstra vekt til før jordskorpen synker nedover i 

astenosfæren. Dette førte til at det relative havnivået i områder med slik isostatisk 

nedpresning, som Skandinavia, var høyere enn dagens havnivå, til tross for at det eustatiske 

havnivået var lavere på grunn av alt vannet som var lagret i de store iskappene. Ettersom isen 

begynte å smelte, trakk kystlinjen seg lengre og lengre innover land. Smeltevann fra 

innlandsisen førte med seg blant annet finkornede sedimenter, som deretter ble avsatt som 

marin leire på havbunnen. I enkelte områder ble opptil 150 m med marin leire avsatt i denne 

perioden. (Ramberg mfl., 2013). Smeltingen av innlandsisen medførte etter hvert også 

isostatisk heving av landet. Smeltevannet som rant ut i havet førte derimot til eustatisk 

havnivåstigning. Vi har dermed to prosesser som pågår og virker mot hverandre for å definere 

netto landheving (også kald strandforskyvning); isostatisk oppløft av jordskorpa og eustatisk 

havstigning (Figur 7).  

 
Figur 7 Netto landheving (Romundset, 2018). 
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Grensen som markerer det høyeste nivået havet nådde etter siste istid kalles marin grense. 

Denne grensen ligger ikke på samme nivå overalt, bl.a. fordi ulike deler av landet var dekket 

av ulik tykkelse is, og undergikk dermed ulik grad av isostatisk nedpressing. Størstedelen av 

landet befinner seg i dag over marin grense, men de fleste kystnære områder, deriblant noen 

tett befolkede områder, som deler av Østlandet og Trøndelag, befinner seg under denne 

grensen. På Østlandet ligger marin grense ca. 220 moh., mens i Trøndelag ligger den om lag 

175 moh. (Ramberg mfl., 2013).  

På Østlandet og i Trøndelag består løsmassene i områdene som ligger under marin grense i 

stor grad av marin leire. Illitt og kloritt er de dominerende leirmineralene i norske leirer, med 

illitt som viktigst. Leirmineralene har sjiktstruktur og opptrer som små plater med diameter 

<0,002 mm. Leirpartiklene har negativ overflateladning, og positiv ladning i kantene. 

Ettersom marin leire er avsatt i saltvann (ca. 35 g salt per liter vann i normalt havvann), og 

saltvann inneholder ioner, produseres elektrostatiske krefter som er i stand til å holde 

partiklene sammen. Når partiklene kommer ut i havvann, vil de dermed danne aggregater, 

eller fnokker, med størrelse mellom 3 og 50 µm. Etter hvert vil disse fnokkene sedimenteres i 

en "korthusstruktur" med svært høyt porevolum. (Rosenquist, 1953). Figur 8 illustrerer de 

overnevnte prosessene.  

 
Figur 8 A) Illitt-partikkel med negative ladninger på overflaten, og positive ladninger på kantene. B) Aggregater (fnokker) 
dannes i saltvann med en korthuslignende struktur. C) Størrelse på leirfnokker D) Nylig avsatt leire med korthusstruktur og 
saltvann i porene (figuren er hentet fra Jørgensen mfl. (2013)). 

Dannelse av kvikkleire 

Kvikkleire dannes når saltinnholdet i flokkulert, marin leire blir "utvasket". En slik utvasking 

innebærer at ionekonsentrasjonen i porevannet i leirens porevolum reduseres, noe som igjen 

fører til svekkelse av de elektrostatiske kreftene som holder leirpartiklene sammen. Dette gjør 
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strukturen i leiren labil, og kun en liten, ekstern påkjenning kan føre at "korthusstrukturen" 

kollapser, og få leirpartiklene til å flyte i sitt eget porevann. Skredmaterialet vil senere 

avsettes på nytt, men vil nå danne en mindre porøs "flate-mot-flate"-struktur (tilsvarende leire 

avsatt i ferskvann). Leiren avsatt og rekonsolidert etter et skred er ikke lengre kvikk, og kan 

heller ikke bli det igjen. (Rosenquist, 1953). Se Figur 9 for illustrasjon av prosessen.  

 
Figur 9 A) Utfnokking og sedimentajon av leirpartikler i saltvann danner en stabil korthusstruktur B) Utvasking av salter i 
porevolumet over tid svekker gradvis de elektrostatiske bindingene og gjør leiren kvikk C) Etter kollaps flyter leirpartiklene i 
sitt eget porevann D) Resedimentering av leirpartiklene i flat struktur. Figur hentet fra Jørgensen mfl. (2013). 

Selv om marin leire er porøs, er porene svært små i diameter og sjeldent forbundet. Dette gjør 

at den hydrauliske konduktiviteten er svært lav. Gjennomstrømning av vann og utvasking av 

salter vil altså skje gradvis over lang tid. Utvasking kan forekomme på ulike måter; enten ved 

at regnvann og/eller smeltevann infiltrerer ovenfra og trenger ned i den marine leiren, eller 

ved at vann som sirkulerer i sprekker i grunnfjellet og/eller i vannførende lag over berg, 

trenger inn i leiren nedenifra (Figur 10). Vekslende lag med mer permeable avsetninger (f.eks. 

silt, sand og grus) innimellom leirlag vil også ha en betydning for vannstrømning og 

utvasking av saltioner.  

 
Figur 10 Gjennomstrømning av vann i marin leire som vasker ut salter og dermed danner kvikkleire (NGI, 2013b).  
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2.1.2 Klassifisering 

Saltinnhold 

Allerede Rosenquist (1953) og Bjerrum (1954) viste at norske leirers omrørte udrenerte 

skjærfasthet avhenger av porevannets saltinnhold. Havvann har et saltinnhold (hovedsakelig 

natriumklorid) på omkring 35 g/l, og leire avsatt i sjø vil dermed ha et liknende saltinnhold i 

porevannet. Laboratorieforsøk har vist at en reduksjon i saltinnhold fra 35 g/l til omkring 10 

g/l har liten eller ingen innvirkning på leirens omrørte udrenerte skjærfasthet. Når 

saltinnholdet derimot reduseres til under dette nivået, vil den omrørte udrenerte skjærfastheten 

reduseres dramatisk. (Bjerrum, 1954). Kvikkleire har generelt en saltkonsentrasjon i 

porevannet lavere enn ca. 2 g/l (Torrance, 1979). Helle (2017) har vist at i tillegg til 

konsentrasjonen av salt i porevannet, er også type salt viktig for leirens skjærfasthet. 

Kaliumklorid har vist seg å virke vesentlig mer stabiliserende enn natriumklorid, og kan 

dermed brukes til å stabilisere kvikkleire (Helle, 2017).   

Vanninnhold 

Kvikkleire karakteriseres ved at vanninnholdet er større enn leirens flytegrense (flytegrense er 

det vanninnholdet som må til for at en leire i omrørt tilstand går fra å være fast (plastisk) til å 

bli flytende) (Janbu, 1970). Dette betyr at leiren ved kun en liten forstyrrelse kan gå fra fast 

form til flytende form.  

Skjærfasthet og sensitivitet 

Kvikkleire defineres i Norge ved at omrørt udrenert skjærfasthet (sur) er lavere enn 0,5 kPa. 

(Janbu, 1970). I tillegg har leiren generelt sensitivitet større enn 30, dvs. sensitivitet S=su/sur, 

hvor su er intakt udrenert skjærstyrke og sur er omrørt udrenert skjærstyrke.  

Figur 11 viser vanninnhold, flytegrenser, intakt og omrørt udrenert skjærstyrke, samt 

sensitivitet for leir-/kvikkleireprøver fra kvikkleiresonene Stubberud og Gjelstad i Larvik. Det 

fremgår at kvikkleiren er svært sensitiv, med sensitivitet varierende mellom 200 og 400 i flere 

prøver. 
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Figur 11 Sammenstilling av vanninnhold, skjærstyrke og sensitivitet for kvikkleireprøver opptatt ved Gjelstad og Stubberud 
kvikkleiresone (GeoStrøm AS, 2011; GeoStrøm AS, 2014).  

2.2 Geotekniske og geomekaniske grunnbegreper 

2.2.1 Spennings- og tøyningsdefinisjoner 

Spenninger 

I mekanikk er strekkrefter vanligvis definert som positive. Ettersom det i jordmekanikk stort 

sett er snakk om trykkrefter, i og med at jordarter generelt har svært liten strekkstyrke, er 

trykkspenninger for geotekniske analyser positivt definert (Figur 12). Skjærspenninger er 

positivt definert når de dreier mot klokken. (Janbu, 1970).  

 
Figur 12 Fortegnsdefinisjon for spenningsretninger i jordmekanikk. 
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Tøyninger 

Hvis forskyvninger i et materiale er definert som u, v og w i henholdsvis x-, y- og z-retning, 

så kan tilhørende tøyninger defineres på følgende måte (Potts og Zdravković, 1999): 

 
𝜀𝜀𝑥𝑥 = −

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝜀𝜀𝑦𝑦 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝜀𝜀𝑧𝑧 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 

𝛾𝛾𝑥𝑥𝑦𝑦 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝛾𝛾𝑦𝑦𝑧𝑧 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝛾𝛾𝑥𝑥𝑧𝑧 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 

( 1 ) 
 

Når et materiale belastes og dermed deformeres i én retning (f.eks. aksialt), vil dette i større 

eller mindre grad føre til at materialet også deformeres perpendikulært i forhold til denne 

retningen (Figur 13). For å beskrive dette benyttes tverrkontraksjonstallet, ν, definert som 

forholdet mellom tøyninger i lastretningen, og tøyninger i retningen som står vinkelrett på 

denne: 

 𝜈𝜈 = −
𝜀𝜀𝑎𝑎
𝜀𝜀𝑟𝑟

 
( 2 ) 

 

der εa er tøyning i aksialretningen, og εr er tøyninger i radialretningen. Forholdet mellom 

tøyningene i de to retningene vil nesten alltid være negativt ettersom én av tøyningsformene 

nesten alltid vil være strekking (som er definert negativt i geoteknikk). Det er derfor et 

negativt fortegn foran brøken for å få tverrkontraksjonstallet til å bli positivt. For et 

inkompressibelt materiale, slik som leire ved udrenerte forhold (kapittel 2.2.7), vil 

tverrkontraksjonstallet alltid være 0,5.  

 
Figur 13 Illustrasjon av at et materiale deformeres i radialretningen som følge av aksial pålastning. 

εa 

εr 

σa 



17 
 

2.2.2 Elastisk og plastisk deformasjon 

Et materiale i fast form kan enten deformeres elastisk eller plastisk. Elastisk deformasjon er 

reversibel, dvs. at dersom et materiale deformeres ved at det påføres en last, vil materiale 

gjenoppta sin opprinnelige form når lasten fjernes. Dette er kun mulig hvis ingen bånd 

mellom atomene i materialet brytes i prosessen. (Fossen, 2016). Et materiales motstand mot å 

deformeres elastisk kan beskrives av elastisitetsmodulen, E, som er definert på følgende måte: 

 𝐸𝐸 =
𝜎𝜎𝑎𝑎
𝜀𝜀𝑎𝑎

 
( 3 ) 

 

der σa er aksialspenning og εa er aksialtøyning. Dess høyere elastisitetsmodul, dess stivere 

materiale. Ved avlastning av et materiale vil elastisitetsmodulen ofte være større enn ved den 

opprinnelige pålastningen, dvs. at materialets stivhet har økt som følge av pålastningen.  

Hvis deformasjonen derimot involverer brudd av atombånd, kalles deformasjonen "plastisk" 

(Fossen, 2016). Plastisk deformasjon er i motsetning til elastisk deformasjon irreversibel, dvs. 

permanent. Ofte vil materialer som belastes først deformeres elastisk, og deretter plastisk 

(Figur 14). Grensen mellom disse deformasjonsformene kalles materialets flytegrense (ved 

spenning σy i Figur 14). Hvis belastningen fjernes vil materialet kunne reversere hele eller 

deler av den elastiske deformasjonen, avhengig av om materialets stivhet har økt i 

belastningsprosessen. Den plastiske deformasjonen vil derimot forbli. 

 
Figur 14 Skjematisk illustrasjon av kombinert elastisk og plastisk deformasjon (etter Fossen (2016)). Punktet på den 
vertikale aksen markert med σy kalles materialets flytegrense, og markerer overgangen mellom elastisk og plastisk 
deformasjon. 
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2.2.3 Totalspenninger, effektivspenninger og poretrykk 

Teori i dette delkapittelet er basert på Janbu (1970). 

Mineralske jordarter er bygget opp av et skjelett av mineralske korn, og porevolum som kan 

være fylt med vann og/eller luft. Hvis porevolumet i sin helhet er fylt med vann, sies jordarten 

å være mettet. Spenninger i jorden oppstår grunnet jordens egenvekt og tyngdekraften, og 

eventuelt også grunnet ytre laster (f.eks. bebyggelse, evt. også seismiske eller andre 

dynamiske laster). Spenninger i grunnen blir til dels tatt opp som trykk i kornskjelettet, og til 

dels som trykk i porevannet (ved mettet jordart). Summen av trykk i kornskjelettet, kalt 

effektivspenning (σ'), og trykk i porevannet, kalt poretrykk (u), kalles totaltrykk eller 

totalspenning (σ): 

 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝜕𝜕 ( 4 ) 

Vanligvis er det lettest å vurdere totalspenningen og poretrykket (sistnevnte kan måles), mens 

effektivspenningen generelt beregnes som differansen mellom disse: 

 𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝜕𝜕 ( 5 ) 

Vertikale totalspenninger i et halvrom der materialet er isotropt, overflaten plan og uendelig i 

utstrekning, og dybden også er uendelig, vil kunne beregnes som produktet av materialets 

tyngdetetthet (γ) og dybde (z, definert positiv i nedover retning): 

 𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝜕𝜕 ( 6 ) 

Materialets tyngdetetthet kan vurderes fra opptatte prøver, eller basert på erfaringsverdier. 

Hvis grunnvannstanden er i dybde zw, og poretrykket er hydrostatisk (dvs. uten strømming), 

kan poretrykket under vannspeilet beregnes som produktet av vanns tyngdetetthet (γw) og 

dybde (zw): 

 𝜕𝜕 = 𝛾𝛾𝑤𝑤𝜕𝜕𝑤𝑤 ( 7 ) 

Effektivspenningen i vertikalretningen kan dermed for dette spesialtilfellet beregnes fra 

følgende formel: 

 𝜎𝜎𝑣𝑣′ = 𝛾𝛾𝜕𝜕 − 𝛾𝛾𝑤𝑤𝜕𝜕𝑤𝑤 ( 8 ) 
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2.2.4 Spenningshistorie og overkonsolidering  

En jordarts styrke- og stivhetsparametere er svært avhengig av materialets spenningshistorie. 

Marin leire som vi finner på land i Norge i dag, ble som tidligere nevnt avsatt i havet i slutten 

av siste istid for flere tusen år siden. Ved landhevingen ble store mengder marin leire hevet 

over havnivå, noe som generelt har medført grunnvannsenkning i leiren. Når grunnvannet 

synker, vil effektivspenningene i leiren øke. I tillegg har overflateprosesser som erosjon og 

skred av ulike typer vært med på å forme landoverflaten og dermed også produsert varierende 

spenningsforhold gjennom tiden.  

Dagens vertikaltrykk kalles gjerne in situ overlagringstrykk og betegnes ofte p0 (p0' for 

effektivt overlagringstrykk). Den største effektive vertikalspenningen som tidligere har 

eksistert kalles prekonsolideringstrykk og betegnes pc'. Forholdet mellom disse 

spenningstilstandene definerer materialets overkonsolideringsgrad (OCR): 

 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =

𝑝𝑝𝑐𝑐′
𝑝𝑝0′

   
( 9 ) 

Hvis OCR=1, dvs. p0'= pc', sies materialet å være normalkonsolidert (NC). Hvis derimot 

OCR>1, dvs. p0'< pc', sies materialet å være overkonsolidert (OC).  

Årsaker til at prekonsolideringstrykket er høyere enn dagens overlagringstrykk kan skyldes 

ulike prosesser, f.eks. tidligere overlagring som har blitt fjernet ved erosjon eller skred, eller 

ved at grunnvannstanden tidligere har vært på et lavere nivå enn det den er i dag. I Norge 

skyldes dette ofte også tidligere isoverlagring. Dette gjelder dog sjeldent marine leirer, med 

mindre en har hatt en kortvarig fremrykning av isfronten under tilbaketrekningen, f.eks. under 

en lengre periode med kaldere og mer nedbørrikt klima. 

I tillegg til overkonsolidering av et materiale grunnet ytre påkjenninger, kan en del av 

overkonsolideringen også skyldes interne prosesser. Når leire f.eks. blir avsatt i saltvann vil 

denne få en svært løs struktur, men over tid kan strukturen synke noe sammen og bli mer 

kompakt. Årsaken til dette er leirens egenvekt og kjemiske prosesser i leiren. En 

"aldringsfaktor" kan i noen tilfeller brukes for å ta hensyn til denne indre prosessen. En typisk 

verdi for denne er 1,2. (Kulhawy og Mayne, 1990). 
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2.2.5 Horisontalspenninger og hviletrykkskoeffisient (K0) 

Teori i følgende delkapittel er formulert etter Janbu (1970). 

Ved vertikal lastpåføring av et materiale, vil materialet tendere til å utvide seg i tverretningen. 

Ettersom et jordvolum normalt ikke har anledning til å ekspandere vesentlig i horisontal 

retning, vil vertikalspenninger (σv) i jorda indusere spenninger også i horisontal retning (σh). I 

et halvrom der materialet er isotropt, overflaten plan og uendelig i utstrekning, og dybden 

også er uendelig, vil horisontaltrykket være likt i alle retninger (σh=σx=σy) og kalles 

hviletrykk. Forholdet mellom horisontal- og vertikaltrykket kalles hviletrykkskoeffisienten, 

og forholdet kan uttrykkes både basert på total- og effektivspenningsbasis, henholdsvis K0 

(total) og K0' (effektiv): 

 
𝐾𝐾0 =

𝜎𝜎ℎ
𝜎𝜎𝑣𝑣

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐾𝐾0′ =
𝜎𝜎ℎ′
𝜎𝜎𝑣𝑣′

   
( 10 ) 

For et lineært elastisk materiale, kan K0 utledes fra randbetingelsen om at horisontale 

tøyninger ikke er tillatt, dvs. εh=εx=εy=0. Vi har av Hookes lov følgende: 

 𝜀𝜀𝑥𝑥 =
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝐸𝐸
− 𝜈𝜈 �

𝜎𝜎𝑧𝑧
𝐸𝐸

+
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸
� =

𝜎𝜎ℎ
𝐸𝐸
− 𝜈𝜈 �

𝜎𝜎𝑧𝑧
𝐸𝐸

+
𝜎𝜎ℎ
𝐸𝐸
� 

( 11 ) 

Der E er elastisitetmodulen og ν er tverrkontraksjonstallet.  

Dermed, ved å forlange at εx=0 får man følgende uttrykk for hviletrykkskoeffisienten: 

 𝐾𝐾0 =
𝜈𝜈

1 − 𝜈𝜈
 

( 12 ) 

Jordarter oppfører seg i midlertid ikke elastisk, og empiriske relasjoner basert på felt- og 

laboratorieobservasjoner blir i stor grad brukt for å bestemme K0. Den effektive 

hviletrykkskoeffisienten er mer brukt enn den totale, og ofte blir K0' simpelthen kalt K0 i 

litteraturen.   

Ved beregning av horisontalt effektivt hviletrykk (σ'h) er det kun det vertikale effektivtrykket 

som skal skaleres med faktoren K0'. Poretrykket skal ikke skaleres ettersom dette er det 

samme i alle retninger. Følgende formel kan dermed brukes for å beregne horisontalt 

effektivtrykk: 



21 
 

 𝜎𝜎′ℎ = 𝐾𝐾0′𝜎𝜎𝑣𝑣′ + 𝜕𝜕   ( 13 ) 

For normalkonsoliderte jordarter har følgende empiriske relasjon, introdusert av Jaky (1944), 

stor utbredelse for å anslå effektivt hviletrykk:  

 𝐾𝐾0,𝑁𝑁𝑁𝑁′ = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠′ ( 14 ) 

der φ' er jordartens effektive friksjonsvinkel. 

Det har vist seg at hviletrykkskoeffisienten i stor grad er avhengig av jordartens 

overkonsolideringsgrad (OCR). Ifølge en studie utført av L'Heureux mfl. (2017) er følgende 

empiriske relasjon godt egnet for beregning av K0' for norske, overkonsoliderte leirer:  

 𝐾𝐾0,𝑂𝑂𝑁𝑁′ = 0,53𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂0,47 ( 15 ) 

2.2.6 Hovedspenninger 

Hovedspenninger er spenninger i plan der skjærspenningene er null. For en tredimensjonal 

spenningstilstand vil man ha tre hovedspenningsretninger, med hovedspenningene σ1, σ2 og 

σ3. Hovedspenningene står vinkelrett på hverandre. Videre vil σ1 være den største spenningen 

i elementet som analyseres, og σ3 den minste. Den mellomste hovedspenningen, σ2, har en 

størrelse mellom disse. For en todimensjonal spenningstilstand faller σ2 bort. 

I et normalkonsolidert, isotropt og horisontalt avsatt materiale vil største og minste spenning 

normalt sammenfalle med henholdsvis de vertikale og horisontale spenningene, dvs. σ1= σv 

og σ3=σh. Er materialet derimot svært overkonsolidert kan spenningene roteres 90°, dvs. σ1= 

σh og σ3=σv. Dette skyldes at materialet ikke har mulighet til å deformeres horisontalt etter 

avlastning, noe som fører til oppbyggelse av spenninger i denne retningen. (Janbu, 1970).  

Terrengoverflaten har ikke mulighet til å ta opp skjærspenninger, og derfor vil én av 

hovedspenningene alltid være orientert vinkelrett i forhold til orienteringen av terrenget 

(Fossen, 2016). Dette medfører at hovedspenningsretningene i en skråning vil rotere, og at vi 

dermed får ulike former for skjær i ulike deler av skråningen. I toppen av skråningen vil 

materialet være i kompresjon, i midten vil materialet være utsatt for direkte skjær og i 

skråningsfoten vil materialet bli utsatt for tensjon (strekk) (Sadrekarimi, 2016). Dette er 

eksemplifisert i Figur 15, der også en potensiell glideflate er skissert.   
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Figur 15 Rotasjon av hovedspenninger i en skråning, og skjærspenninger langs en potensiell glideflate (Sadrekarimi, 2016). 

2.2.7 Skjærstyrke av jord 

For belastning av leirskråninger er det avgjørende å skille mellom "udrenert" og "drenert" 

skjærstyrke og belastning. Udrenert skjærstyrke brukes i analyse av kortvarige lastendringer, 

mens drenert skjærstyrke brukes i beregningen av stabilitet for langtidsvarende 

spenningstilstander, hvor poretrykket rekker å tilpasse seg den nye spenningssituasjonen. For 

grovere, mer permeable jordarter, slik som sand og grus, vil et poreovertrykk ikke bygges opp 

raskt, og vil normalt dissipere samtidig som lasten økes. Det opereres derfor kun med drenert 

skjærstyrke for slike masser. (Janbu, 1970). For mellomjordarten silt vil det være aktuelt både 

med drenert og udrenert analyse, avhengig av lastsituasjonen. 

Udrenert skjærstyrke beregnes ved hjelp av en totalspenningsanalyse, noe som innebærer at 

det ikke er nødvendig å ta hensyn til poretrykksforandringer i beregningene. Drenert 

skjærstyrke derimot beregnes ved hjelp av en effektivspenningsanalyse. (Anderson og 

Richards, 1987). En jordarts udrenerte skjærstyrke kan simplifiseres med Trescas 

bruddkriterium, og den drenerte skjærstyrken med Mohr-Coulombs bruddkriterium (PLAXIS, 

2019a): 

 𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑠𝑠𝑢𝑢 (Tresca, for totalspenningsanalyse) ( 16 ) 
 

 
Kompresjon 

Direkte skjær 

Tensjon 

 

 

Tensjon 

 
Direkte skjær 

 

  Kompresjon 

 

     Bruddflate 

  
σ'1 = største hovedspenning 
σ'3 = minste hovedspenning 
τ = skjærspenning 
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 𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎′𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠′ (Mohr-Coulomb, for effektivspenningsanalyse) ( 17 ) 
 

der τf er maksimal skjærspenning, su er udrenert skjærstyrke, c' er effektiv kohesjon, σ' er 

effektivspenninger normalt på glideflaten, og φ' er jordas effektive friksjonsvinkel. 

 
Figur 16 Spenningssirkler ved brudd. Til venstre: Mohr-Coulombs bruddkriterie med effektive styrkeparametere. Til høyre: 
Trescas bruddkriterie med udrenerte styrkeparametere. Etter PLAXIS (2019a). 

Maksimal skjærspenning (τmaks) langs en glideflate er gitt ved følgende relasjon: 

 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3

2
 

( 18 ) 

Dette kan illustreres grafisk ved å tegne Mohrs sirkel (Mohr, 1882) i et koordinatsystem med 

normalspenninger på x-aksen og skjærspenninger på y-aksen (Figur 16). Sirkelen skjærer x-

aksen i σ1 og σ3, og har dermed diameter σ1– σ3 og radius lik τmaks (likning ( 18 )). I samme 

koordinatsystem kan også bruddkriteriene tegnes inn (likning ( 16 ) og ( 17 )). Dette er gjort i 

Figur 16. Dersom Mohrs sirkel tangerer bruddkriteriefunksjonen, slik som er tilfelle i begge 

plottene i Figur 16, betyr det at materialet er gått til brudd. Som det fremgår av likning ( 16 ) 

og ( 17 ) og plottene i Figur 16 så vil tillatt differanse mellom største og minste 

hovedspenning før brudd øke med økende spenninger i effektivspenningsanalyser. Tillatt 

differanse mellom hovedspenningene forblir derimot konstant uavhengig av spenningsnivå 

for totalspenningsanalyser. Begge bruddkriteriene er definert slik at normalspenningene i 

teorien kan være uendelig store uten at materialet går i brudd, gitt differansen mellom største 

og minste hovedspenning er liten nok til at Mohr-sirkelen ikke tangerer 

bruddkriteriefunksjonen. 

Når en mettet jordart med lav permeabilitet (f.eks. leire) belastes vil poretrykket øke 

umiddelbart, og de totale spenningene vil dermed øke (likning ( 4 )). Over tid vil dette 

poretrykket derimot dissipere, dvs. avta som resultat av konsolidering. 

a 
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Konsolideringsprosessen vil medføre drenering av porevann, og når poretrykket synker vil 

skjærstyrken gradvis øke, se likning ( 5 ) og likning ( 17 ). 

2.2.8 Anisotropi og udrenert skjærstyrke 

Bløte leirer er generelt anisotrope, dvs. at skjærstyrken og stivheten vil variere med 

orientering av den største hovedspenningen (σ1). I mange kapasitets- og stabilitetsproblemer 

kan anisotropi ha stor innvirkning, og bør derfor tas hensyn til. Anisotrop skjærfasthet skyldes 

i hovedsak to fenomener; jordartens struktur i form av partikkelorientering og dens 

spenningshistorie. (Grimstad mfl., 2011).  

Basert på NGIs blokkprøvedatabase har Karlsrud og Hernandez-Martinez (2013) sammenstilt 

data fra ødometerforsøk, udrenrte triaksialforsøk (aktive og passive) og direkteskjærforsøk 

(DSS), for så å utvikle empiriske relasjoner for normalisert skjærstyrke for aktive, passive og 

direkte skjærspenninger som funksjon av vanninnhold (w) og overkonsolideringsgrad (OCR). 

Resultatet ble følgende relasjoner:  

 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢 = (0,27 + 0,10𝜕𝜕)𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(0,58+0,33𝑤𝑤) ( 19 ) 
 

 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢 = (0,26𝜕𝜕)𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(0,86+0,30𝑤𝑤)  

 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = (0,14 + 0,18𝜕𝜕)𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(0,35+0,77𝑤𝑤)  

Det presiseres at suA, suP og suDSS, er normaliserte skjærstyrker, dvs. at for å beregne den 

absolutte skjærstyrken må den normaliserte skjærstyrken multipliseres med 

overlagringstrykket i aktuell dybde. 

2.3 Sprøbrudd og skredmekanismer i kvikkleire 
Ved styrkeforsøk på et materiale vil materialets styrke gradvis mobiliseres, samtidig som 

materialet deformeres. Et plott av påført spenning mot resulterende deformasjon kalles et 

arbeidsdiagram. For jordmaterialer uttrykkes resultatene fra deformasjonen vanligvis ved at 

skjærspenningen under forsøket plottes mot skjærtøyningen γ, alternativt mot vertikaltøyning 

ε. Ved kontinuerlig pålastning av et materiale med sprøbruddegenskaper vil skjærspenningen 

først øke med økt deformasjon inntil den når et toppunkt. Dette punktet angir karakteristisk 
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udrenert skjærfasthet, eller "peak" styrke. Ved videre deformasjon forbi dette punktet vil 

skjærspenningen avta. Den reduserte skjærspenningen representerer et tap i udrenert 

skjærfasthet som ikke kan gjenvinnes, dvs. en irreversibel svekkelse av materialet. 

Styrkereduksjonen vil ved økt deformasjon fortsette å avta gradvis, og etter hvert stabiliseres 

på et residualt styrkenivå. Dette fenomenet kalles "strain softening" (Figur 17).  

Kvikkleire vil oppføre seg som et sprøbruddmateriale når skjærspenningene økes. Årsaken til 

dette er kvikkleirens lave permeabilitet og åpne struktur. Kvikkleirens lave permeabilitet fører 

til at materialet generelt vil respondere udrenert når det blir utsatt for skjærbelastninger. 

Materialet karakteriseres også ved å ha en svært åpen struktur, noe som betyr at leiren vil 

prøve å kontraktere (redusere sitt volum) hvis skjærspenningene øker. Ettersom udrenerte 

forhold medfører at volumet ikke kan endres, vil lasten overføres fra jordskjelettet til 

porevannet, og dermed skape et overtrykk i porevannet. Økt poretrykk medfører økte 

totalspenninger. (Gylland, 2012). Det finnes også kvikkleirer som på grunn av sin geologiske 

historie er overkonsoliderte, disse vil som hovedregel dilatere (forsøke å utvide seg) før de 

kontrakterer mot kollaps. Når en kollaps av kornskjelettet er inntrådt, vil en 

spenningsavlastning ikke bidra til å øke materialets fasthet; dvs. prosessen er irreversibel. 

 
Figur 17 Sammenstilling av treaksialforsøk utført på kvikkleireprøver opptatt ved Gjelstad og Stubberud kvikkleiresone 
(GeoStrøm AS, 2011). c=kohesjon, φ=friksjonsvinkel, CAU, xx m=anisotropt konsolidert og udrenert treaksialforsøk utført 
på prøve fra dybde xx m. 
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Grunnet materialets sprøbruddegenskaper, kan overbelastning av kvikkleire føre til det som 

kalles progressiv bruddutvikling. Progressive skred kjennetegnes ved at en liten, lokal, 

perturbasjon av spenninger kan føre til utløsning av et stort skred, også i relativt slakt hellende 

terreng. Årsaken til dette er at overbelastning av et lite område kan føre til at kvikkleirens 

styrke reduseres, og nærliggende områder må dermed ta på seg spenningene som det 

overbelastede området tidligere bar. Denne type påkjenning vil medføre økt mobilisering også 

i de nærliggende områdene, hvor belastningen økes. Dersom styrketaket, eller maksimal 

skjærstyrke, overskrides, vil styrken avta også i dette området, og slik kan et brudd spre seg 

punkt for punkt ("propagere") (Figur 18). På denne måten kan et innledende brudd spre seg 

gjennom masser i stor avstand fra der spenningsbalansen innledningsvis ble forstyrret, og 

omfattende skred kan som følge av dette utløses. (Andresen og Jostad, 2017). 

 
Figur 18 Progressiv mobilisering som følge av erosjon i sensitivt materiale i en skråning. Materialet går først i brudd i 
skråningsfot, og deretter propagerer bruddet oppover i skråningen. (Andresen og Jostad, 2017). 

For at et progressivt brudd skal kunne igangsettes må altså materialet være et 

sprøbruddmateriale, og lokale spenninger må overskride maksimal skjærfasthet. 

Slike progressive brudd kan resultere i skred med ulike former, avhengig blant annet av 

utløsningsmekanisme og kvikkleirens utbredelse i grunnen. Nedenfor er tre slike typer 

skredmekanismer beskrevet. 

2.3.1 Framoverrettet progressiv bruddutvikling 

Fremoverrettede progressive brudd kan oppstå ved overbelastning på toppen av en skråning 

eller i slakt hellende terreng. Dersom den lokale belastningen blir så stor at skjærspenningene 

i underliggende kvikkleire overstiger styrketaket, vil et brudd kunne begynne å propagere 

igjennom kvikkleiren som følge av lokal reduksjon av skjærfasthet. Avhengig av mange 
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faktorer vil bruddutviklingen kunne stoppe, eller fortsette til et fullt brudd er utviklet. Dersom 

en bruddmekanisme utvikles fullt ut, resulterer den som regel i utglidning av et større 

sammenhengene jordvolum (flak). For at slike skred skal kunne utløses, kan kvikkleiren enten 

ligge i et tynt sjikt i grunnen, eller som et lag med større mektighet (Figur 19). (NVE, 2014). 

Slike skred er som regel utløst som følge av menneskelig aktivitet, typisk utlegging av 

fylling/massedeponier. 

 
Figur 19 Fremoverrettet progressivt kvikkleireskred (NVE, 2014). 

2.3.2 Bakoverrettet progressiv bruddutvikling 

Bakoverrettede progressive brudd kan oppstå som følge av lokal utglidning i skråningsfot i 

områder der kvikkleire ligger i et relativt tynt sjikt i dybden. Når en slik lokal utglidning 

forekommer, vil massene som står igjen bli horisontalt avlastet, og risikerer dermed å bli høyt 

mobilisert. Hvis skjærfastheten overgår maksimalstyrken, og styrken dermed reduseres, vil 

bruddet kunne propagere bakover gjennom kvikkleiresjiktet. Skråningen vil generelt gli ut 

som et sammenhengende jordvolum (flak). Størrelsen på en slik utglidning vil begrenses av 

kvikkleiresjiktets utstrekning i grunnen (Figur 20). Bruddet har også en tendens til å 

propagere sideveis i forhold til området der bruddet startet. Et slikt brudd er i liten grad 

påvirket av skjærstyrken til de overliggende massene, da bruddet hovedsakelig propagerer i 

kvikkleiresjiktet. (NVE, 2014). Slike skred kan utløses av menneskelig aktivitet (f.eks. ved 

graving i skråningsfot), eller ved naturlige prosesser (f.eks. ved erosjon i bekkeløp).  
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Figur 20 Bakoverrettet progressiv bruddutvikling (NVE, 2014). 

2.3.3 Retrogressiv bruddutvikling 

Retrogressive brudd er typisk resultat av lokal utglidning, hvoretter flere nye brudd skjer i 

rask rekkefølge, slik at skredet spiser seg suksessivt innover i skråningen/platået. 

Bruddformen anses typisk for skråninger med større mektigheter med kvikkleire i grunnen. 

Den lokale utglidningen fører til at massene i bakkant mister sidestøtte, at skråningen blir 

brattere, og ofte også høyere. Dette medfører at stabiliteten blir beregningsmessig forverret 

etter at første utglidning har skjedd, slik at flere, nye brudd kan oppstå. Denne prosessen kan 

gjentas igjen og igjen så lenge kvikkleirelaget fortsetter innover skråningen, samt at massene 

blir transportert bort fra skråningsfoten (Figur 21). (NVE, 2014). Et slikt skred kan utløses av 

menneskelig aktivitet (f.eks. ved graving i skråningsfot), eller ved naturlige prosesser (f.eks. 

ved erosjon i bekkeløp som vist på forsidefotoet i denne masteroppgaven). 

 
Figur 21 Retrogressiv bruddutvikling (NVE, 2014). 
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2.4 Skråningsstabilitet og beregningsmetoder 

2.4.1 Skråningsstabilitet 

En skråning er stabil dersom de drivende kreftene er mindre enn de stabiliserende kreftene i 

skråningen. Drivende krefter består av tyngdekraften og eventuelle ytre laster, mens 

stabiliserende krefter består av materialets styrke langs en potensiell glideflate, ytre 

vanntrykk, samt eventuelle støttekonstruksjoner og forankringer som kan bidra til å holde 

skråningen stabil. De drivende kreftene mobiliserer skjærspenninger (τmob) som må 

kompenseres for av jordartens tilgjengelige skjærstyrke (τf). De mobiliserte skjærspenningene 

kan som regel regnes ut analytisk, mens den tilgjengelige skjærstyrken oppnås ved 

prøvetaking og testing i et laboratorium (Janbu, 1970). 

Kvantifisering av en skrånings stabilitetstilstand gjøres ved å beregne en sikkerhetsfaktor, 

definert som forholdet mellom tilgjengelig skjærstyrke og mobiliserte skjærspenninger: 

 𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝜏𝜏𝑓𝑓
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 
( 20 ) 

 

Hvis FS>1 vil skråningen være stabil. Hvis FS=1 vil skråningen akkurat være i likevekt, og 

man vil ha en potensiell bruddtilstand. Hvis FS<1 vil skråningen være teoretisk ustabil.  

En sikkerhetsfaktor beregnes fra en modell basert på tilgjengelige data for topografi, 

grunnforhold, støttekonstruksjoner osv. Uansett hvor mye data som er tilgjengelig vil en 

modell alltid være en forenkling av virkeligheten, noe som medfører at beregningene aldri vil 

være helt nøyaktige. Det vil derfor være mulig at beregninger kan resultere i en 

sikkerhetsfaktor mindre enn én for en eksisterende skråning, eller at det beregnes en 

sikkerhetsfaktor større enn én for en skråning som allerede har rast ut. 

2.4.2 Modellering av skråningsstabilitet med LEM og FEM 

Grenselikevektsmetoden (LEM, av engelsk: "Limit Equilibrium Method") bruker Mohr-

Coulombs bruddkriterium (likning ( 17 )) for å beregne mobiliserte skjærspenninger langs en 

gitt bruddflate. Metoden undersøker statisk likevekt basert på drivende og stabiliserende 

momenter og krefter. En sikkerhetsfaktor (FS) regnes ut som forholdet mellom skjærfasthet 
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langs en potensiell glideflate og mobiliserte skjærspenninger langs den samme glideflaten. 

Mobiliseringsgrad (𝜏𝜏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) er dette forholdets invers: 

 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜏𝜏𝑓𝑓

 
( 21 ) 

 

Skjærfasthet bestemmes av blant annet av type materiale, effektive normalspenninger, 

materialets spenningshistorie og belastningstilfelle (drenert/udrenert), mens mobilisert 

skjærspenning bestemmes av tyngdekraften, jordens egenvekt og ytre krefter som virker på 

jordmassene. (Craig, 2004). 

En viktig forutsetning for å beregne skråningsstabilitet med LEM er antagelsen om at alle 

punkt langs en potensiell bruddsirkel er mobilisert i like stor grad. I virkeligheten er denne 

antagelsen sjelden riktig, ettersom det selv for et homogent, plastisk materiale uten 

sprøbruddegenskaper alltid vil være stor forskjell i tøyninger mellom aktiv og passiv sone. Er 

skråningen bygget opp lagvis, med materialer som oppnår maksimal styrke ved ulik tøying, 

vil denne antagelsen være enda mindre riktig. Disse feilkildene er til en viss grad bygget inn i 

empiri for valg av skjærstyrke (og også krav til sikkerhetsfaktor, dvs. krav til minste tillatte 

sikkerhetsfaktor i forbindelse med byggeprosjekter). Beregningsforutsetningen om lik 

mobilisering langs glideflaten vil i særskilt grad være gal for modellering av skråninger der 

sprøbruddmateriale utsettes for belastninger opp mot styrketaket. En klassisk beregning med 

grenselikevektsmetoden vil ikke klare å ta hensyn til progressiv bruddutvikling, hvor lokal 

overbelastning av kvikkleiras styrke kan resultere i et globalt brudd som omfatter hele 

skråningen. Det kan innebære at man i verste fall kan regne seg frem til en god sikkerhet for 

skråningen dersom en konvensjonell analysemetode benyttes, mens man i realiteten likevel 

kan få et brudd fordi sprøbruddmaterialet overbelastes lokalt. 

Elementmetoden (FEM, av engelsk: "Finite Element Method") er en numerisk 

beregningsmetode som bruker forholdet mellom spenninger og tøyninger i jordmaterialene i 

modelleringen. En slik modell er fysisk riktigere enn grenselikevektsmetoden, hvor tøyninger 

ikke hensyntas overhodet. Ved en elementberegning blir modellen delt opp i elementer, og 

spenninger og tøyninger blir beregnet for hvert element slik at hele modellen er i likevekt. I 

motsetning til LEM er det ikke nødvendig å oppgi beliggenhet av en potensiell bruddflate, da 

denne beregnes gjennom analysen. (Potts og Zdravković, 1999). I utgangspunktet vil brudd i 

en slik modell defineres ved at deformasjonene av elementnettet i modellen øker langs den 
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mest kritiske glideflaten. Det betyr samtidig at den mest kritiske glideflaten vil finnes ved 

analysen. For geometrisk kompliserte glideflater (som f.eks. ved lagdelt grunn), vil det være 

langt vanskeligere å finne den kritiske glideflaten ved en LEM-analyse enn ved en FEM-

analyse. Dette er dermed en fordel ved bruk av FEM framfor LEM.  

Ettersom det i FEM beregnes spenninger og tøyninger i hvert element, vil det være mulig å 

vurdere punktvis mobilisering. Dette er relevant for modellering av skråningsstabilitet i 

skråninger med sprøbruddmateriale, da dette gjør det mulig å modellere progressiv 

bruddutvikling, og dessuten observere hvilke deler av skråningen som er høyt belastet 

(mobilisert).  

En ulempe ved FEM er at det behøves detaljert informasjon om jordparametere som 

skjærfasthet og stivhet av jordmaterialet før en analyse kan utføres. I tillegg er slike analyser 

mer tidkrevende enn LEM-analyser, hvor det ikke behøves informasjon om 

stivhetsparametere.  

Detaljert beskrivelse av elementmetodens grunnprinsipper er gitt i Vedlegg A. 

2.4.3 Modellering av skråningsstabilitet i 2D 

I geoteknikk er det vanlig å forenkle virkeligheten til et todimensjonalt problem. Dette kan 

gjøres ettersom det ofte er én dimensjon som er mye større enn de to andre, og alle tverrsnitt 

normalt på denne retningen vil se tilnærmet like ut. I en analyse der tøyninger inngår i 

beregningene, slik som i en FEM-analyse, vil dette innebære at man antar at forskyvningene i 

én retning er lik null, og at forskyvningene i de andre to retningene er uavhengige av denne 

dimensjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være f.eks. lange støttemurer eller 

elvebredder langs ikke-kurvende elver. (Potts og Zdravković, 1999). Eksempel på førstnevnte 

er illustrert i Figur 22. Her er det z-retningen (langs muren) som er den største dimensjonen, 

og hvis forskyvninger i denne dimensjonen blir neglisjert, blir likning ( 1 ) forenklet til 

følgende uttrykk:  

 
𝜀𝜀𝑥𝑥 = −

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝜀𝜀𝑦𝑦 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝛾𝛾𝑥𝑥𝑦𝑦 = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝜀𝜀𝑧𝑧 = 𝛾𝛾𝑦𝑦𝑧𝑧 = 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑧𝑧 = 0 
( 22 ) 
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Figur 22 Eksempel på situasjon der plan deformasjonstilstand er en god tilnærming til virkeligheten (Potts og Zdravković, 
1999). 

2.4.4 Jordmodeller 

For å kunne modellere skråningsstabilitet er det nødvendig å benytte forenklede modeller for 

hvordan jordarter responderer på ulike påkjenninger. I analyser der tøyninger inngår i 

beregningene, slik som i en FEM-analyse, blir ulike varianter av en elasto-plastisk 

deformasjonsmodell (Figur 23) ofte benyttet til dette formålet. Modellene består i hovedsak 

av to faser, et elastisk deformasjonsområde med reversibel deformasjon, og et plastisk 

deformasjonsområde med permanent deformasjon. De to områdene er avgrenset ved 

flytespenningen, σyield (Figur 23). Etter å ha nådd flytespenningen ved pålastning, vil ulike 

materialer respondere ulikt. Noen materialer er "strain hardening", dvs. at spenningene må 

økes ytterligere for å fortsette å deformere materialet. Andre er "strain softening", dvs. at 

materialets styrke reduseres etter at flytespenningen er nådd, slik som kvikkleire (se kapittel 

2.3). I et spesialtilfelle kan også et materiale oppføre seg "perfekt plastisk", der materialet vil 

fortsette å deformeres ved en konstant last som er lik flytespenningen. 

Det bemerkes at modellene i Figur 23 er skjematiske, og at mer komplekse modeller ofte blir 

tatt i bruk når jordens oppførsel modelleres. Mer om dette i kapittel 3.2. 

 
Figur 23 Arbeidsdiagram som viser ulike former av elasto-plastisk deformasjon (Warrington, 2017). 
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3 Metode 
Hovedmålet med denne masteroppgaven er å etablere sammenhenger mellom erosjon og 

utløsning av kvikkleireskred i skråninger med forskjellige karakteristika (topografi, stratigrafi 

og geotekniske egenskaper). Innflytelsen ulike materialparametere, spenningshistorie og 

skråningens geometri har på skråningsstabiliteten skal undersøkes ved å modellere erosjon i 

ulike skråninger med ulike materialparametere og geometrier. Alle beregninger er utført i 

elementmetodeprogrammet PLAXIS 2D.  

3.1 PLAXIS 
PLAXIS er et elementmetodeprogram spesielt utviklet for å utføre deformasjons-, stabilitets- 

og grunnvannstrømningsanalyser innen geoteknikk. Utviklingen av programmet startet i 1987 

ved det Tekniske Universitetet i Delft i Nederland, opprinnelig med den hensikt å utvikle et 

brukervennlig 2D elementprogram som kunne brukes til å utføre analyser av elvebanker og 

diker fundamentert på myke jordarter i det nederlandske lavlandet. Senere har programmets 

bruksområde utvidet seg betraktelig, til i dag å dekke størsteparten av fagområdet geoteknikk. 

Det første PLAXIS 2D programmet for Windows ble utgitt i 1998, og det første PLAXIS 3D 

programmet i 2010. Formålet med PLAXIS er at det skal være et verktøy for praktisk analyse 

brukt av geotekniske ingeniører som ikke nødvendigvis behøver å være eksperter på numerisk 

modellering. PLAXIS har derfor et enkelt og brukervennlig grensesnitt som gir inndata til en 

robust beregningsprosedyre. Fra og med 2018 er PLAXIS en del av Bentley Systems, Inc., 

som er et amerikansk firma som spesialiserer seg på planlegging, prosjektering og 

vedlikehold av infrastrukturprosjekter. (Brinkgreve mfl., 2019). 

I PLAXIS 2D kan brukeren velge mellom 6- og 15-knutepunkts trekantede elementer, der 

sistnevnte er standard. Høyere antall knutepunkt gir mer nøyaktige resultater, men behøver 

mer dataminne og beregningene er mer tidkrevende. (PLAXIS, 2019b). 

PLAXIS 2D bruker en plan tøyningsmodell for geometrier med mer eller mindre uniformt 

tverrsnitt og korresponderende spennings- og lastregime over en viss lengde normalt på 

tverrsnittet (z-retning). Forskyvninger og tøyninger i z-retningen er antatt å være lik null, 

mens normalspenninger i samme retning er tatt hensyn til.   
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Spenningsdefinisjonene i PLAXIS følger definisjonene for tradisjonell mekanikk, og er 

dermed motsatt av hva som vanligvis blir brukt i geomekanikk (PLAXIS, 2019b). Dette 

innebærer at trykkspenninger er definert som negative (Figur 24).  

 
Figur 24 Spenningsdefinisjoner i PLAXIS (2019b). 

3.2 Jordmodeller i PLAXIS 
Som nevnt i kapittel 2.4.3 beskriver en jordmodell en jordarts oppførsel, dvs. sammenhengen 

mellom spenninger og tøyninger i materialet. I motsetning til LEM-analyser, hvor kun styrken 

av jorda inngår, inngår også analyser av deformasjoner i FEM-analysen. Jordmodeller for 

FEM gir derfor sammenheng mellom både spenninger, deformasjoner og skjærfasthet 

(bruddkriterium). Ulike jordmodeller kan implementeres i PLAXIS, og valg av jordmodell 

avhenger av hva slags materiale som skal modelleres. I de tre påfølgende delkapitlene blir 

jordmodellene som er brukt i analysene i denne masteroppgaven presentert; Mohr-Coulomb, 

NGI-ADPsoft og Linear Elastic model. 

3.2.1 Mohr-Coulomb 

Beskrivelsen av denne jordmodellen baserer seg på PLAXIS' brukermanual "Material Models 

Manual" (PLAXIS, 2019a). 

Mohr-Coulomb (MC) modellen er den enkleste tilgjengelige modellen i PLAXIS for å 

beskrive en jordarts oppførsel. Modellen består av både en lineær elastisk, og en perfekt 

plastisk del, illustrert i likning ( 23 ) og Figur 25. Stivhetsmatrisen er kun avhengig av 

elastisitetsmodulen (E) og tverrkontraksjonstallet (ν). 

 𝜀𝜀 = 𝜀𝜀𝑟𝑟 + 𝜀𝜀𝑝𝑝 ( 23 ) 
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Figur 25 Spennings- og tøyningsforhold i Mohr-Coulomb modellen (PLAXIS, 2019a). 

En jordarts skjærfasthet beskrives i MC-modellen med Trescas og Mohr-Coulombs 

bruddkriterium, for henholdsvis udrenert og drenert materialoppførsel, se likning ( 16 ) og      

( 17 ). De to ulike bruddkriteriene er illustrert i Figur 16. 

Kun fem parametere behøves i MC-modellen; elastisitetsmodul, tverrkontraksjonstall, 

kohesjon, udrenert skjærfasthet og friksjonsvinkel. Alle disse kan utledes fra 

laboratorieforsøk. I tillegg har modellen noen avanserte parametere med standardverdier, som 

brukeren eventuelt kan endre. I denne oppgaven endres én av disse parameterne; attraksjon. 

Parameterne er beskrevet i påfølgende delkapitler, og er listet i Tabell 2. 

Tabell 2 Inngangsparametere Mohr-Coulomb materialmodell for PLAXIS. 

Parameter Enhet  Beskrivelse Kommentar 
E [kN/m2] Elastisitetsmodul  
ν -  Tverrkontraksjonstall  
c [kN/m2] Kohesjon Kan velges økende med dybden 
su [kN/m2] Udrenert skjærfasthet φ=0, bruddkriteriet reduseres til 

τf=c=su  
φ ° Friksjonsvinkel  
ψ ° Dilatansvinkel << φ, generelt=0 for ikke-sensitiv 

NC-leire, og = φ-30 for 
friksjonsmaterialer 

a [kN/m2] Attraksjon =c/tanφ 
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Elastisitetsmodul (E)  

I PLAXIS blir en jordarts stivhet generelt beskrevet med elastisitetsmodulen (E), men kan 

også bli beskrevet med skjærmodulen (G) eller ødometerstivheten (Eoed), ettersom disse 

stivhetsmodulene alle er knyttet sammen med tverrkontraksjonstallet (ν) i MC modellen: 

 
𝐺𝐺 =

𝐸𝐸
2(1 + ν) ;        𝐸𝐸𝑚𝑚𝑟𝑟𝑜𝑜 =

(1 − ν)E
(1 − 2ν)(1 + ν) 

( 24 ) 
 

Det er viktig å bemerke seg at en jordarts stivhet generelt er svært ikke-lineær, og det er 

dermed viktig å definere elastisitetsmodulen for riktig spenningsnivå. Elastisitetsmodulen kan 

settes til å øke med dybden i MC-modellen. 

Tverrkontraksjonstallet (ν) 

Ettersom MC-modellen er en lineær elastisk, perfekt plastisk modell, blir 

tverrkontraksjonstallet (ν) brukt for å finne hviletrykkskoeffisienten K0' slik som beskrevet i 

likning ( 12 ). Det gjøres oppmerksom på at ved å definere hviletrykkskoeffisienten på denne 

måten vil det ikke være mulig å få K0'>1, noe man gjerne har i virkeligheten for svært 

overkonsolidert materiale.  

Kohesjon (c) eller udrenert skjærstyrke (su) og attraksjon (a) 

I MC-modellen brukes kohesjonsparameteren til å modellere enten den effektive kohesjonen 

(c') eller udrenert skjærstyrke (su) avhengig av om en har drenert- eller udrenert 

materialoppførsel. Kohesjonen kan i PLAXIS velges å øke i dybden.  

Et materiales attraksjon definerer dets strekkfasthet. I MC-modellen bestemmes attraksjonen 

fra friksjonsvinkel og kohesjon med følgende relasjon: 

 𝑡𝑡 =
𝑐𝑐

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠
 

( 25 ) 

Friksjonsvinkel (φ) 

Friksjonsvinkelen brukes generelt til å modellere den effektive friksjonen i en jordart. Svært 

høye friksjonsvinkler kan føre til at et materiale oppfører seg som et sprøbruddmateriale, og 

dette fører med seg at MC-modellen ikke er spesielt egnet til å beskrive slike typer materialer 

(ved store deformasjoner).  
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Dilatansvinkel (ψ) 

Positiv dilatans fører til at et materiale vil utvide seg (dilatere) når det blir utsatt for 

skjærspenninger, mens negativ dilatans fører til kontraktans. For leirer er dilatansvinkelen 

generelt tilnærmet null med mindre leiren er svært overkonsolidert eller sensitiv, da er den 

henholdsvis noe større og noe mindre enn null. Negativ dilatans i PLAXIS kan dog føre til 

numeriske problemer. For sand anbefaler PLAXIS å beregne dilatansvinkelen fra følgende 

relasjon:  

 𝜓𝜓 = 𝑠𝑠 − 30° ( 26 ) 

3.2.2 NGI-ADPsoft 

Beskrivelsen av denne jordmodellen er basert på NGI (2016b). 

NGI-ADPsoft modellen er en avansert elasto-plastisk jordmodell som kan implementeres som 

en brukerdefinert modell i PLAXIS. Modellen er totalspenningsbasert, og kan ta hensyn til en 

jordarts anisotrope, udrenerte skjærstyrke, i tillegg til sprøbruddegenskaper. "ADP" står for 

"aktiv, direkte skjær og passiv", og refererer til materialparametere under henholdsvis 

kompresjon, direkte skjær og tensjon (forutsatt plane tøyninger). NGI-ADPsoft likner 

materialmodellen NGI-ADP (se PLAXIS (2019a) for detaljer), men som navnet tilsier kan 

førstnevnte også ta hensyn til "softening", dvs. sprøbruddoppførsel. 

I noen versjoner av NGI-ADPsoft er deformasjonene gjort uavhengig av elementnettet ved å 

ta i bruk "regulariseringsteknikk" for å kunne vurdere ikke-lokale tøyninger, se NGI (2016b) 

for detaljer. Denne teknikken er i midlertid ikke innlemmet i versjonen av jordmodellen 

benyttet i denne studien, og det er derfor svært viktig at et fint elementnett blir tatt i bruk i 

beregningene, særlig i området rundt skjærflaten. Skjærbånd som dannes ved brudd kan ikke 

bli tynnere enn bredden av et element. 

NGI-ADPsoft modellen bruker et tilnærmet Trescabruddkriterium som tar hensyn til 

anisotrop skjærstyrke, "hardening"- og sprøbruddoppførsel. Bruddkriteriet er gitt ved følgende 

uttrykk:  

  
F = �𝐻𝐻(𝜔𝜔)Ĵ2 − 𝜅𝜅1(1 − 𝜅𝜅2)

𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢

2
− 𝜅𝜅2

𝑠𝑠𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢 + 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢

2
= 0 

( 27 ) 
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der 𝐻𝐻(𝜔𝜔) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2 �
1
6

arccos(1 − 2𝑡𝑡1𝜔𝜔)� ,𝜔𝜔 =
27
4
Ĵ2
2

Ĵ2
3 

𝑡𝑡 → 1 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝜕𝜕𝑇𝑇 

 

Parameteren κ1 beskriver "hardening"-oppførselen til materialet, dvs. før maksimal 

skjærstyrke er nådd, og er 0 ved initiell mobilisering, og 1 ved maksimal skjærstyrke. 

Parameteren κ2 beskriver materialets sprøbruddoppførsel i overgangen mellom maksimal og 

residual skjærstyrke, og er 0 før og ved maksimal skjærstyrke, og 1 ved residual skjærstyrke. 

Parameterne κ1 og κ2 er definert ved følgende uttrykk: 

 

𝜅𝜅1 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

2
�𝛾𝛾𝑝𝑝 𝛾𝛾𝑝𝑝

𝑝𝑝⁄

1 + 𝛾𝛾𝑝𝑝 𝛾𝛾𝑝𝑝
𝑝𝑝⁄

,  𝛾𝛾𝑝𝑝 ≤ 𝛾𝛾𝑝𝑝
𝑝𝑝

1,  𝛾𝛾𝑝𝑝 > 𝛾𝛾𝑝𝑝
𝑝𝑝

 

( 28 ) 

 

  

𝜅𝜅2 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0, 𝛾𝛾𝑝𝑝 ≤ 𝛾𝛾𝑝𝑝

𝑝𝑝

�
𝛾𝛾𝑝𝑝 − 𝛾𝛾𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝛾𝛾𝑟𝑟
𝑝𝑝 − 𝛾𝛾𝑝𝑝

𝑝𝑝�
𝑐𝑐1

�2 −
𝛾𝛾𝑝𝑝 − 𝛾𝛾𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝛾𝛾𝑟𝑟
𝑝𝑝 − 𝛾𝛾𝑝𝑝

𝑝𝑝�
𝑐𝑐2

, 𝛾𝛾𝑝𝑝
𝑝𝑝 < 𝛾𝛾𝑝𝑝 < 𝛾𝛾𝑟𝑟

𝑝𝑝

1, 𝛾𝛾𝑝𝑝 ≥ 𝛾𝛾𝑟𝑟
𝑝𝑝

 

 

 

( 29 ) 

 

der γp, γp
p og γr

p er henholdsvis plastisk skjærtøyning, plastisk maksimalskjærtøyning og 

plastisk residualskjærstyrke. Parameterne γp
p og γr

p avhenger av orienteringen av 

hovedspenningene, se Figur 26. c1 og c2 er sprøbruddparametere. 

NGI-ADPsoft krever et stort antall inputparametere. Utvalgte parametere er beskrevet i 

påfølgende delkapitler. Inputparameterne kan enten fylles inn direkte i PLAXIS, eller så kan 

de fylles inn i en ekstern tekstfil som leses inn av programmet. I Tabell 3 er inputparameterne 

som behøves for å bruke en ekstern tekstfil listet opp.  
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Tabell 3 Inputparametere for NGI-ADPsoft. Verdiene er normalisert ved å dividere på maksimal udrenert skjærfasthet suA. 

Parameter Enhet  Beskrivelse Kommentar 
 
Gur/suA 

- Normalisert elastisk (initial) 
skjærmodul 

Vanligvis brukes en initial stivhet 
som er noe lavere enn Gmax. 
Verdier er vanligvis mellom 100 
og 1500, med en typisk verdi på 
500.  

suDSS/suA -  Normalisert udrenert maksimal 
skjærstyrke ved direkte skjær 
(DSS) 

Vanligvis:  
su

P/su
A<su

DSS/su
A<1 

suP/suA -  Normalisert udrenert passiv 
maksimal skjærstyrke 

 

τ0/suA -  Initial skjærmobilisering For NC-leire:  
τ0=(1-K0)σv0'/2 

suAr/suA -  Normalisert udrenert aktiv 
residualskjærstyrke 

≤ 1,0  

suDSSr/suA -  Normalisert udrenert 
residualskjærstyrke ved direkte 
skjær (DSS) 

≤ su
DSS/su

A 

suPr/suA -  Normalisert udrenert passiv 
residualskjærstyrke 
 

≤ su
P/su

A 
(hvis su

A
r/su

A = 1,0, su
DSS

r/su
A = 

su
DSS/su

A og su
P

r/su
A = su

P/su
A får 

man NGI-ADPsoft uten 
sprøbruddoppførsel)  

εa,pC  %  Aksialtøyninger ved udrenert 
aktiv maksimalskjærstyrke, su

A 
 

γpDSS %  Skjærtøyninger ved DSS 
maksimalskjærstyrke, su

DSS 
 

εa,pE %  Aksialtøyninger ved udrenert 
passiv maksimalskjærstyrke, su

P 
 

εa,rC %  Aksialtøyninger ved udrenert 
aktiv residualskjærstyrke, su

A
r 

> εa,p
C 

γrDSS  %  Skjærtøyninger ved DSS 
residualskjærstyrke, su

DSS
r 

> γp
DSS 

εa,rE %  Aksialtøyninger ved udrenert 
passiv residualskjærstyrke, su

P
r 

> εa,pE (ofte er γr
C=γr

DSS=γr
E,  

dvs. 3
2
εa,rC=γrDSS= 3

2
εa,rE ) 

c1  -  Sprøbruddparameter 1  > 1,0  
c2 -  Sprøbruddparameter 2  ≤ c1 (c1=c2 anbefalt)  
ν  -  Drenert tverrkontraksjonstall  =0 til 0,495 
νu  -  Udrenert tverrkontraksjonstall =0,495 
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Maksimale og residuale spenninger og tøyninger 

Modellparameterne som brukes i modellen, illustrert i Figur 26, deriveres fra udrenerte aktive 

treaksialforsøk (CAUa) (su
C, su

C
r, γp

C, γr
C), passive treaksialforsøk (CAUp) (su

E, su
E

r, γp
E, γr

E) 

og direkteskjærforsøk (DSS) (su
DSS, su

DSS
r, γp

DSS, γr
DSS). su er her udrenert skjærstyrke, p står 

for "peak" eller maksimum, r for residual, C "compression" eller kompresjon, DSS direkte 

skjær og E "extension" eller strekking. Det bemerkes at det ved CAUa og CAUp er 

aksialtøyninger (εa
C, εa

E) som registreres, og ikke skjærtøyninger (γC, γE). Aksial- og 

skjærtøyninger er dog lineært avhengige av hverandre ved følgende uttrykk: 𝛾𝛾𝑁𝑁 = 3
2
𝜀𝜀𝑎𝑎𝑁𝑁 og 

𝛾𝛾𝐸𝐸 = 3
2
𝜀𝜀𝑎𝑎𝐸𝐸 (PLAXIS, 2019a). su

C og su
E antas å være tilnærmet lik henholdsvis aktiv 

skjærstyrke (su
A) og passiv skjærstyrke (su

P) ved plan tøyning. Skjærstyrkeprofiler i form av 

su
A kan legges inn manuelt i ønsket antall profiler, enten ved å definere skjærstyrke i ulike 

dybder, eller ved å legge inn én verdi for skjærstyrken (su
A

ref) i en referansedybde (yref) og et 

stigningstall for skjærstyrken i dybden (su
A

inc). Over referansedybden vil skjærstyrken være 

lik referansestyrken. PLAXIS interpolerer skjærstyrken mellom de ulike styrkeprofilene.  

 
Figur 26 Inputparametere for NGI-ADPsoft modellen (NGI, 2016b).  

  

Aktivt treaksialforsøk (CAUa) 
Direkteskjærforsøk (DSS) 
Passivt treaksialforsøk (CAUp) 

Skjærtøyning, γ 
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Elastisk skjærstivhet (Gur) 

Også i NGI-ADPsoft modellen må en stivhetsparameter oppgis for å kunne kontrollere 

materialets oppførsel ved små tøyninger og avlastning. I denne modellen brukes den elastiske 

skjærstivheten (Gur) til dette formålet.  

Initiell skjærmobilisering (τ0/suA) 

Initiell skjærmobilisering beskriver hvor mye av den tilgjengelige skjærstyrken som er 

mobilisert i initialfasen. Ved å anta horisontal lagdeling kan initiell skjærmobilisering (τ0/su
A) 

beregnes med følgende uttrykk: 

 𝜏𝜏0 =
𝜎𝜎𝑣𝑣0 − 𝜎𝜎ℎ0

2
 

( 30 ) 

 

Sprøbruddparametere (c1 og c2) 

Sensitiviteten til materialet er definert av forholdet mellom den maksimale og den residuale 

skjærstyrken (f. eks. su
A/su

A
r), men formen på spennings- og tøyningskurven etter passert 

maksimalstyrke bestemmes av sprøbruddparameterne c1 og c2. Parameteren c1 må være større 

enn eller lik c2, og det anbefales generelt å velge c1=c2.  

Tverrkontraksjonstallet (ν) 

Ettersom NGI-ADPsoft er en totalspenningsmodell som utfører udrenerte analyser, vil 

volumendringer ikke kunne oppstå. Ideelt sett vil dette medføre et tverrkontraksjonstall (ν) på 

0,5, men ettersom dette kan føre til numeriske problemer for PLAXIS settes dette til å være 0,495 

(standardverdi). Det er likevel også mulig å utføre forenklede drenerte analyser med NGI-

ADPsoft modellen ved å spesifisere et drenert tverrkontraksjonstall (νur) som er mindre enn 0,495.  

3.2.3 Linear elastic model 

Den lineær-elastiske modellen (LE) er basert på Hookes lov for isotrop elastisitet, og baserer 

seg på kun to parametere; Youngs elastisitetsmodul (E), og tverrkontraksjonstallet (ν) (Tabell 

4). Spenningene i denne modellen har ikke noe begrensende bruddkriterium, noe som 

innebærer at materialer modellert med modellen får uendelig styrke. Ettersom jord har svært 

ikke-lineær oppførsel, er en lineærelastisk modell lite egnet for avansert for jordmodellering. 



42 
 

Modellen kan imidlertid brukes til å modellere svært stive materialer, som f.eks. berggrunn. 

(PLAXIS, 2019a). 

Tabell 4 Inputparametere for Linear Elastic Model. 

Parameter Enhet  Beskrivelse Kommentar 
E [kN/m2] Elastisitetsmodul  
ν -  Tverrkontraksjonstall  

3.3 Modellering av skråninger 
Følgende skråninger er valgt i analysen: 

• Modellskråninger 

Materialparametere velges fritt fra ulike scenarioer av geologisk utvikling. 

Spesielt vil effekten av materialets spenningshistorie og dets sprøhet settes i fokus. 

• Ravineskråning på Byneset i Trondheim kommune der det gikk et skred i januar 2012 

Materialparametere baseres på felt- og laboratorieundersøkelser fra både før og 

etter skredhendelsen. 

• Potensielt ustabil elvebredd ved Gjelstad i Larvik kommune 

Materialparametere baseres på felt- og laboratorieundersøkelser utført bl.a. i 

forbindelse med utredninger for kvikkleirefaresoner. 

3.3.1 Valg av dreneringsforhold ved modellering av erosjon 

Erosjon i skråningsfot kan enten foregå litt og litt over tid, eller ved at et større jordvolum 

eroderes vekk over et kort tidsintervall. I denne masteroppgaven blir sistnevnte prosess 

studert som utløsende faktor for skred. I en slik rask prosess som medfører raske 

spenningsendringer, vil ikke lite permeable materialer som leire ha tid til å tilpasse 

poretrykket til den nye spenningssituasjonen. Dette betyr at udrenerte beregninger bør utføres 

for å beregne spenningsendringer i leiren i forbindelse med erosjon. For mer permeable 

materialer (friksjonsmaterialer) derimot, slik som sand og morene, vil spenningsendringer, 

også relativt raske, i liten grad føre til poretrykksendringer, og eventuelle poretrykksendringer 
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dissiperer/utliknes raskt. Lag med typiske friksjonsmaterialer bør derfor modelleres som 

drenerte.  

3.3.2 Sikkerhetsfaktor fra PLAXIS-analyser 

For å kunne beregne en sikkerhetsfaktor for skråningsstabilitet i PLAXIS er det vanlig å 

utføre en "c-φ reduksjon", som innebærer at materialets kohesjon og friksjonsvinkel gradvis 

reduseres frem til skråningen går i brudd. Den prosentvise reduksjonen av styrkeparameterne 

før bruddet oppstår bestemmer skråningens sikkerhetsfaktor. (PLAXIS, 2019b). Som nevnt i 

kapittel 3.2.2 er NGI ADPsoft en totalspenningsmodell, noe som medfører at 

styrkeparameterne kohesjon (c) og friksjonsvinkel (φ) ikke tas hensyn til. Det er dermed 

heller ikke mulig å utføre en "c-φ reduksjon" når denne materialmodellen tas i bruk. En 

alternativ måte som kan gi en tilnærmet sikkerhetsfaktor i beregninger der NGI-ADPsoft er 

brukt som materialmodell er å gradvis øke gravitasjonen. Ved å øke gravitasjonen i modellen 

vil også spenningene i skråningen øke, og stabiliteten vil dermed svekkes. Gravitasjonen kan 

økes ved å gradvis øke verdien av funksjonen ∑𝑀𝑀𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 fra 1 (tilsvarende 1g, altså "normal" 

gravitasjon) til f.eks. 2, som medfører at gravitasjonen dobler seg. Når beregningene settes i 

gang vil denne økningen skje gradvis i trinn, og dette kan overvåkes ved å se på utviklingen 

av funksjonen ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟. Ved begynnelsen av hvert beregningstrinn er ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 null (dvs. at 

ingen last er påført), og ved slutten av hvert beregningstrinn er ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 lik én (dvs. at all 

ønsket last er påført). Hvis gravitasjonen økes og skråningen går til brudd før ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 når 

verdien én, kan en sikkerhetsfaktor beregnes. Hvis ∑𝑀𝑀𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 er satt til 2, og beregningene 

f.eks. stopper når ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 = 0,5, betyr dette eksempelvis at skråningen har en omtrentlig 

sikkerhetsfaktor på ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 + (∑𝑀𝑀𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 − 1)=1,5. 

3.3.3 Modellering av erosjon 

Erosjon kan modelleres ved å deaktivere elementer, som representerer et jordvolum, i foten av 

modellskråningen. Når elementene deaktiveres betyr dette i praksis at vekten i disse 

elementene gradvis reduseres til null gjennom beregningsfasen. For å oppnå brudd må et stort 

nok jordvolum fjernes/deaktiveres, og størrelsen av dette jordvolumet finnes ved å "prøve og 

feile". Man bør da begynne å fjerne et lite jordvolum, for så å undersøke effekten. Går ikke 

skråningen i brudd som følge av dette, må et større jordvolum fjernes. Fører heller ikke dette 
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til brudd må prosessen gjentas til brudd oppnås. Når bruddet oppnås, må variabelen ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 

vurderes. Hvis ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 er svært nær én, betyr dette at vekten av jordvolumet som brukeren 

har valgt å deaktivere nesten er redusert til null. Dette indikerer at jordvolumet er tilnærmet 

likt det eksakte jordvolumet som må eroderes vekk for at skråningen skal gå i brudd. Hvis 

ΣMstage er langt unna én, betyr dette derimot at nødvendig erosjon for brudd er overestimert. 

Fordelen med denne framgangsmåten, så fremt beregningene resulterer i at ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 er 

tilnærmet én, er at man får et visuelt bilde på hvor mye erosjon som må til før skråningen blir 

ustabil og går i brudd.  

Bruddtilstand oppnås i PLAXIS når en last reduseres i X suksessive beregningstrinn 

(X=maximum unloading steps/maksimalt antall avlastningstrinn), og systemets CSP (Current 

Stiffness Parameter/gjeldende stivhetsparameter) er mindre enn 0,015. Standardinnstillingen 

for X er 5, men dette kan endres til ønsket verdi. For å unngå at lokale brudd i modellen (som 

ikke er relevante for stabiliteten til den globale modellen) får beregningene til å stoppe opp, er 

det fordelaktig at denne verdien økes. (Bentley Systems Incorporated, 2011). Deaktivering av 

volum i skråningsfot for å simulere erosjon kan føre til et slikt lokalt brudd, og det er i denne 

studien derfor valgt å øke maksimalt antall avlastningstrinn (X) i beregningsfasene der 

erosjon modelleres til en verdi mellom 10 og 15 for modellskråningene og Byneset, og til 37 

for Gjelstad. For hver av skråningene er X valgt slik at skråningene ved beregningsslutt har 

nådd en stasjonær tilstand, der forskyvningene fortsetter men ∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 er konstant. 

Ved bruk av ikke-lineære jordmodeller, slik som f.eks. NGI-ADPsoft, blir lasttrinnene ofte 

svært små, noe som øker beregningstiden og kan føre til numeriske problemer. For å unngå 

dette anbefaler PLAXIS å øke "minimum- og maksimum antall ønskede beregningsiterasjoner 

per lasttrinn" fra standardverdiene 6 og 15 til henholdsvis 8 og 20, og øke maksimum antall 

iterasjoner fra standardverdien 60 til 80. I starten av hvert lasttrinn utfører PLAXIS en 

"øvelsesberegning" for å oppnå likevekt. Hvis denne beregningen når likevekt med et lavere 

antall iterasjoner enn hva som er ønsket, vil størrelsen av beregningstrinnet dobles ved neste 

beregning. (PLAXIS, 2019b). Disse brukerdefinerte verdiene er tatt i bruk i denne 

masteroppgaven i beregningsfasene der erosjon modelleres.  

Alle beregningene er utført med plane tøyningsforhold, elementer med 15 knutepunkt hver og 

et svært fint elementnett. 
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3.3.4 Utfordringer med beregningsmetoden 

Formålet med beregningene i denne masteroppgaven er å få de ulike skråningene til å gå i 

brudd. Å beregne stabilitet for et system som holder på å kollapse og hvor styrken avtar 

kontinuerlig, er svært komplisert og krevende beregningsmessig. Beregningene er på ingen 

måte rutinepregede analyser, og det finnes derfor ingen "ferdig oppskrift" for hvordan slike 

analyser bør utføres. Den valgte fremgangsmåten for analysene i utført i denne studien er et 

resultat av mye prøving og feiling i PLAXIS. 

3.4 Modellskråninger 
For å kunne analysere hvilken effekt ulike variabler har på stabiliteten i en skråning er det 

valgt å analysere en modellskråning. I en virkelig skråning vil datagrunnlaget aldri kunne 

være så detaljert at man vil kunne ha full kontroll på alle jordparametere, lagdeling og 

skråningsgeometri. I en modellskråning velger man derimot styrkemodeller og geometrier 

selv, og man vil derfor ha full oversikt over disse variablene. Det vil også være mulig å utføre 

en sensitivitetsanalyse for modellskråningen der man kan endre på kun én parameter av 

gangen, for å kunne isolere effekten denne parameteren har på skråningens sikkerhet.  

3.4.1 Valg av profil 

Det valgte modellskråningsprofilet består av en 12 m høy skråning med skråningshelning 

1:2,2. Dette representerer en skråningskonfigurasjon som typisk oppstår i ravinelandskap i 

Norge. En annen skråningsgeometri kunne vært vel så "riktig" å velge, og det kunne vært 

interessant å sammenlikne resultater fra ulike skråningsgeometrier. I denne oppgaven er det 

valgt å fokusere på én geometri istedenfor flere ulike, for heller å kunne variere andre 

parametere og undersøke effekten av dette. 

Skråningen er valgt å munne ut i en elv der vannstanden er 2 m, og grunnvannstanden innover 

i skråningen er satt til å sammenfalle med nivået i elven. Grunnvannets posisjon har ikke 

betydning for romvekt av leire (porene vil i praksis være fulle av vann også over grunnvann, 

bortsett fra i det øvre tørrskorpelaget, som neglisjeres i modellen). Grunnvannsnivået har 

imidlertid betydning for in situ effektivspenninger, og derved for udrenert skjærfasthet. For 

enkelthets skyld er løsmassene i skråningene valgt å bestå utelukkende av kvikkleire (dvs. 

ingen lagdeling). Skråningsgeometrien er illustrert i Figur 27. 
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Figur 27 Beregningsprofil modellskråning. Vannstand/grunnvannstand er markert med blå strek. 

3.4.2 Sensitivitetsanalyse 

Effekten av hvor sprø kvikkleiren er, dvs. hvor raskt den udrenerte skjærfastheten avtar etter 

at den maksimale udrenerte skjærfastheten er nådd, er av interesse ettersom dette er nøkkelen 

til å forstå hvordan brudd i kvikkleire utvikler seg. I tillegg er dette en faktor som ikke kan 

vurderes i en LEM-beregning, og dermed sjelden studeres ettersom sistnevnte er den mest 

vanlige analysemetoden. Hvilke laster leiren tidligere har vært utsatt for, eller rettere sagt til 

hvilken grad leiren er overkonsolidert (OCR), er også av interesse ettersom overkonsolidering 

fører til rotasjon av hovedspenningsretningene, i tillegg til å påvirke forholdene mellom aktiv- 

passiv- og direkte skjærstyrke (kapittel 2.2.6 og kapittel 2.2.8). 

Tre ulike nivåer av tidligere overlagring er valgt i sensitivitetsanalysen; 

a. 6 m tidligere overlagring over fot skråning, som deretter avtar lineært mot 0 m 

tidligere overlagring over topp skråning (Figur 29). 

b. Tidligere terreng likt toppen av skråningen, dvs. 0 m tidligere overlagring over topp 

skråning, økene til 12 m tidligere overlagring over fot skråning (Figur 30). 

c. Tidligere terreng 5 m over toppen av skråningen, dvs. 5 m tidligere overlagring over 

topp skråning, økende til 17 m tidligere overlagring fot skråning (Figur 31). 

I alle de tre overnevnte konfigurasjonene er tidligere grunnvannstand valgt å sammenfalle 

med tidligere terrengoverflate. 

I tillegg er tre ulike sprøhetsgrader av materialet valgt (Figur 28);  

1. Et svært sprøtt materiale, med svært høy sensitivitet og svært rask reduksjon av 

skjærfasthet etter maksimalstyrke. 
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2. Et moderat sprøtt materiale, med lavere sensitivitet og langsommere reduksjon av 

skjærfastheten etter maksimalstyrke. 

3. Et ikke-sensitivt materiale, der skjærfastheten ikke reduseres etter maksimalstyrke. 

 
Figur 28 Kraft-deformasjonsplott fra biaksialforsøk utført i PLAXIS på materiale med tre ulike sprøhetsgrader. 

Beregning av skråningsstabilitet er utført med alle tre sprøhetsgrader (1., 2. og 3.) for alle de 

tre tidligere overlagringsnivåene (a., b. og c.). Totalt utgjør dette ni ulike 

parameterkonfigurasjoner (a.1., a.2., a.3., b.1., b.2., b.3., c.1., c.2. og c.3.). 

 
Figur 29 Tidligere overlagring for konfigurasjon a.1., a.2. og a.3.  
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Figur 30 Tidligere overlagring for konfigurasjon b.1., b.2. og b.3. 

 
Figur 31 Tidligere overlagring for konfigurasjon c.1., c.2. og c.3. 

3.4.3 Valg av jordmodell og tilhørende parametere i PLAXIS 

Som nevnt i kapittel 3.3.1 vil lite permeable materialer som leire ansees som udrenerte 

materialer i beregningene. 

Beregningsprofilet er vist i Figur 32. 

 
Figur 32 Beregningsprofil med soneinndeling for ulike materialsett for modellskråning. Den mørkeblå streken representerer 
vannstand/grunnvannstand for dagens situasjon. 

For å kunne modellere sprøbruddegenskapene til kvikkleiren er den brukerdefinerte 

jordmodellen NGI-ADPsoft brukt i PLAXIS 2D. Ettersom overkonsolideringsgraden øker 

nedover skråningen, er kvikkleirelaget delt opp i fem ulike vertikale soner (Figur 32). 

Varierende grad av overkonsolidering medfører endring i initialspenninger (likningene ( 13 ) 

og ( 15 )), endring i aktiv, passiv og direkte skjærfasthet (likning ( 19 )) og endring i initiell 

mobilisering (Tabell 3). Inputparametere til NGI-ADPsoft materialene a.1., a.2., og a.3., b.1., 
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b.2. og b.3., og c.1., c.2. og c.3. er vist henholdsvis i Tabell 5, Tabell 6 og Tabell 7, og input 

til styrkeprofiler er vist i henholdsvis Tabell 8, Tabell 9 og Tabell 10. 

Romvekt av leire er basert på erfaringsverdier, og K0 og τ0 er beregnet med henholdsvis 

likning ( 15 ) og ( 13 ) med OCR-verdier beregnet fra de ulike, tidligere, overlagringsnivåene, 

samt en aldringsfaktor på 1,2. Styrkeparametere er basert på relasjonene i likning ( 19 ). 

Øvrige parametere er basert på erfaringsverdier.  

Tabell 5 Inputparametere NGI-ADPsoft, a.1, a.2. og a.3. 

Parameter Kvikk1 
a.1/a.2./a.3. 

Kvikk2 
a.1/a.2./a.3. 

Kvikk3 
a.1/a.2./a.3. 

Kvikk4 
a.1/a.2./a.3. 

Kvikk5 
a.1/a.2./a.3. 

Drenerings-
forhold 

Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert 

γtot [kN/m3] 18 18 18 18 18 
Gur/suA [-] 500 500 500 500 500 
suA/su0 [-] 1 1 1 1 1 
suDSS/suA [-] 0,64 0,66 0,68 0,68 0,68 
suP/suA [-] 0,47 0,40 0,35 0,35 0,35 
τ0/suA [-] 0,03 0,30 0,64 0,64 0,64 
suAr/suA [-] 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 
suDSSr/suA [-] 0,0032/0,021 

/0,64 
0,0033/0,022 
/0,66 

0,0034/0,023 
/0,68 

0,0034/0,023 
/0,68 

0,0034/0,023 
/0,68 

suPr/suA [-] 0,0024/0,016 
/0,47 

0,0020/0,013 
/0,4 

0,0018/0,012 
/0,35 

0,0018/0,012 
/0,35 

0,0018/0,012 
/0,35 

εpC [%] 1 1 1 1 1 
γpDSS [%] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
εpE [%] 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 
εrC [%] 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 
γrDSS [%] 18/30/30 18/30/30 18/30/30 18/30/30 18/30/30 
εrE [%] 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 
c1 [-]  1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 
c2 [-] 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 
ν [-] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
νu [-] 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 
K0 [-] 0,95 0,70 0,55 0,55 0,55 
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Tabell 6 Inputparametere NGI-ADPsoft, b.1, b.2. og b.3.  

Parameter Kvikk1 
b.1/b.2./b.3. 

Kvikk2 
b.1/b.2./b.3. 

Kvikk3 
b.1/b.2./b.3. 

Kvikk4 
b.1/b.2./b.3. 

Kvikk5 
b.1/b.2./b.3. 

Drenerings-
forhold 

Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert 

γtot [kN/m3] 18 18 18 18 18 
Gur/suA [-] 500 500 500 500 500 
suA/su0 [-] 1 1 1 1 1 
suDSS/suA [-] 0,62 0,64 0,67 0,68 0,68 
suP/suA [-] 0,54 0,47 0,36 0,35 0,35 
τ0/suA [-] 0 0,1 0,57 0,64 0,64 
suAr/suA [-] 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 
suDSSr/suA [-] 0,0031/0,021 

/0,62 
0,0032/0,021 
/0,64 

0,0034/0,22 
/0,67 

0,0034/0,023 
/0,68 

0,0034/0,023 
/0,68 

suPr/suA [-] 0,0027/0,018 
/0,54 

0,0024/0,016 
/0,47 

0,0018/0,012 
0,36 

0,0018/0,012 
/0,35 

0,0018/0,012 
/0,35 

εpC [%] 1 1 1 1 1 
γpDSS [%] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
εpE [%] 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 
εrC [%] 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 
γrDSS [%] 18/30/30 18/30/30 18/30/30 18/30/30 18/30/30 
εrE [%] 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 
c1 [-]  1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 
c2 [-] 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 
ν [-] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
νu [-] 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 
K0 [-] 1,22 0,92 0,57 0,55 0,55 
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Tabell 7 Inputparametere NGI-ADPsoft, c.1, c.2. og c.3.  

Parameter Kvikk1 
c.1/c.2./c.3. 

Kvikk2 
c.1/c.2./c.3. 

Kvikk3 
c.1/c.2./c.3. 

Kvikk4 
c.1/c.2./c.3. 

Kvikk5 
c.1/c.2./c.3. 

Drenerings-
forhold 

Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert 

γtot [kN/m3] 18 18 18 18 18 
Gur/suA [-] 500 500 500 500 500 
suA/su0 [-] 1 1 1 1 1 
suDSS/suA [-] 0,61 0,63 0,66 0,68 0,68 
suP/suA [-] 0,59 0,51 0,4 0,36 0,35 
τ0/suA [-] 0 0 0,32 0,61 0,64 
suAr/suA [-] 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 0,005/0,033/1 
suDSSr/suA [-] 0,0031/0,020 

/0,61 
0,0032/0,017 
/0,63 

0,0033/0,022 
/0,66 

0,0034/0,023 
/0,68 

0,0034/0,023 
0,68 

suPr/suA [-] 0,0030/0,020 
/0,59 

0,0026/0,016 
/0,51 

0,0030/0,013 
/0,4 

0,0018/0,012 
/0,36 

0,0018/0,012 
/0,35 

εpC [%] 1 1 1 1 1 
γpDSS [%] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
εpE [%] 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 
εrC [%] 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 
γrDSS [%] 18/30/30 18/30/30 18/30/30 18/30/30 18/30/30 
εrE [%] 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 12/30/30 
c1 [-]  1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 
c2 [-] 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 1,0/1,2/1,2 
ν [-] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
νu [-] 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 
K0 [-] 1,41 1,10 0,69 0,56 0,55 
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Tabell 8 Input styrkeprofiler NGI-ADPsoft, materiale a.1., a.2. og a.3. 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 
x-koordinat=-69 x-koordinat=-62,5 x-koordinat=-56 x-koordinat=-49,5 x-koordinat=-43 
Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 
[m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] 

0 18,5 3 18,0 6 19,1 9 19,1 12 19,1 
-3 18,5 0 18,0 3 19,1 6 19,1 9 19,1 
-20 68,1 -20 74,9 -20 87,5 -20 106,6 -20 125,7 

Tabell 9 Input styrkeprofiler NGI-ADPsoft, materiale b.1., b.2. og b.3. 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 
x-koordinat=-69 x-koordinat=-62,5 x-koordinat=-56 x-koordinat=-49,5 x-koordinat=-43 
Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 
[m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] 

0 26,7 3 25,1 6 23,4 9 19,1 12 19,1 
-3 26,7 0 25,1 3 23,4 6 19,1 9 19,1 
-20 78,9 -20 83,4 -20 89,5 -20 106,6 -20 125,7 

Tabell 10 Input styrkeprofiler NGI-ADPsoft, materiale c.1., c.2. og c.3. 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 
x-koordinat=-69 x-koordinat=-62,5 x-koordinat=-56 x-koordinat=-49,5 x-koordinat=-43 
Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 
[m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] 

0 32,7 3 32,2 6 32,0 9 27,0 12 21,5 
-3 32,7 0 32,2 3 32,0 6 27,0 9 21,5 
-20 87,5 -20 92,5 -20 99,3 -20 106,1 -20 125,7 

3.5 Tilbakeberegning av skredet på Byneset 2012 
Skredet som gikk på Byneset i Trøndelag i 2012 (kapittel 1.5.1) er valgt som casestudie for 

denne masteroppgaven på følgende grunnlag: 

• Skredet ble utløst som følge av erosjon i bekkedal. 

• Grunnundersøkelser av relativt stort omfang er utført i og rundt skredområdet. 

• Et stort antall tidligere skredhendelser i området er registrert, og det er dermed 

statistisk sett potensiale for fremtidige skred. Informasjon om 
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skredutløsningsmekanismen for det aktuelle skredet er dermed av stor interesse for å 

forstå og eventuelt forebygge utløsning av potensielle nye skred. 

3.5.1 Geologisk utvikling  

Byneset utgjør den vestlige delen av Trondheim kommune, og grenser til Bymarka i øst. 

Berggrunnen i de sentrale delene av Byneset består i hovedsak av relativt myke bergarter 

(klorittskifer, fyllitt og sandstein), mens berggrunnen i vestre del av området samt ved 

Bymarka i øst i generelt består av hardere bergarter med amfibolittskifer og kvartsrik 

glimmerskifer i vest og trondhjemitt og grønnstein i øst (Solberg mfl., 2015). Innlandsisen har 

i hovedsak beveget seg mot nordvest, og Byneset har dermed ligget i plukk-/lesiden av 

Bymarka. Innlandsisens bevegelse har ført til kraftig erosjon av de mykere bergartene, og 

dermed dannelse av et overfordypet basseng. Dette bassenget befinner seg under marin 

grense, og da innlandsisen trakk seg tilbake ble bassenget fylt med marine sedimenter 

(markert med turkis i Figur 33 og Figur 34). Den vestre delen av Byneset og Bymarka i øst 

ligger over marin grense (Figur 33), og det er generelt lite til ingen løsmasser over berg i disse 

områdene. (Solberg mfl., 2015). 

Etter isavsmeltingen og etter hvert som landet hevet seg begynte bekker å erodere i 

landskapet, og området i dag er svært ravinert (Figur 35). Grunnundersøkelser viser at 

forekomst av kvikkleire er utbredt, og ca. 100 skredgroper er identifisert i området (Figur 35). 

Bekkeerosjon er antatt å være den viktigste utløsende årsaken for disse skredene, og det er 

antatt at mange av skredene har involvert kvikkleire. (Solberg mfl., 2015).  
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Figur 33 Utsnitt av NGUs løsmassekart. Blå, stiplet linje indikerer marin grense. Området for den aktuelle skredhendelsen er 
markert med rød ring, samt med rødt symbol på norgeskartet i venstre hjørne. Kart hentet fra 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. 

 
Figur 34 Utsnitt av NGUs løsmassekart. Området for den aktuelle skredhendelsen er markert med rød ring. Kart hentet fra 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. 
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Figur 35 Kartlagte skredgroper og raviner på Byneset. Skredhendelsen benyttet som case i denne masteroppgaven er 
markert med rød ring. Kart hentet fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  
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I etterkant av skredhendelsen i 2012 ble store deler av Brenselbekken (der skredet antas å ha 

startet) og tilhørende sidebekker erosjonssikret (Figur 36). Forfatteren av denne 

masteroppgaven utførte i mai 2019 en befaring av skredområdet og det omkringliggende 

ravinelandskapet sammen med veileder Håkon Heyerdahl (NGI), Jean-Sebastien L'Heureux 

(NGI) og Ariane Locat (Universitetet i Laval, Canada). Under befaringen ble det blant annet 

observert aktiv erosjon i bekkeløpet i ravinen vest for skredgropa (Figur 36, Figur 37). Denne 

ravinen er delvis erosjonssikret, men den aktive erosjonen ble registrert nord for det sikrede 

området.  

 
Figur 36 Kart over erosjonssikring utført i etterkant av skredhendelsen i 2012. Rosa linjer representerer "erosjonsikring", 
gule linjer representerer "skredsikring" og svarte linjer representerer "andre tiltak". Ved å lese beskrivelsene for hvert 
område (tilgjengelig ved å trykke på linjene i den nettbaserte karttjenesten) kommer det dog frem at alle tiltakene er 
"erosjonssikring med formål om å avverge kvikkleireskred". Løsneområdet for skredhendelsen er markert med blå ring, og 
områder der aktiv erosjon ble observert på befaring er markert med grønn ring. Kart hentet fra 
https://temakart.nve.no/link/?link=sikringstiltak. 
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Figur 37 Eksempler på aktiv erosjon i ravinenettet på Byneset observert under befaring i mai 2019. Omtrentlige skredkanter 
for lokale utglidninger er markert med stiplede linjer. Samtlige fotografier er fra området markert med grønn ring i Figur 36. 

3.5.2 Datagrunnlag 

NGI har kartlagt området rundt skredhendelsen mht. potensiell kvikkleireskredfare i 1988 og 

1994 (NGI, 1988; NGI, 1994), og utført vurdering av skredfare og risiko i 2005 (NGI, 2005). 

Kvikkleiresonen der skredhendelsen inntraff (sone 409) og sonen som grenser mot østre 

skredkant (sone 410) ble vurdert til å ha middels faregrad, mens sonen syd for Brenselbekken 

(418) ble vurdert til å ha høy faregrad (Figur 38). Vurderingene ble som beskrevet i kapittel 

1.5.2 basert på topografisk informasjon, kvartærgeologiske kart og data fra enkelte 

dreietrykksonderinger (NGI, 1988; NGI, 1994; NGI, 2005). 
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Figur 38 Kvikkleirefarekartlegging i området. Skredgropa er markert med rød ring. Kart hentet fra 
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire. 

Etter skredhendelsen i 2012 ble det utført en rekke geotekniske og geofysiske 

grunnundersøkelser omkring skredgropa, men også i andre deler av det ravinerte landskapet 

på Byneset. Dette ble gjort ettersom det var mistanke om at tilsvarende skred kunne utløses i 

nærliggende, liknende terreng. Det henvises til Solberg mfl. (2015) for sammenstilling av alle 

relevante grunnundersøkelser. 

I dagene etter skredet utførte Trondheim kommune grunnundersøkelser bestående av 

dreietrykksonderinger, trykksonderinger (CPTU) og poretrykksmålinger (Trondheim 

kommune, 2012). Tolkning av trykksonderingene (med tanke på skjærstyrke) ble utført av 

NGI i forbindelse med at de var engasjert for å vurdere bl.a. stabiliteten i skredgropa og fare 

for videreutvikling av skredet (NGI, 2012b). Sommeren 2012 utførte Statens Vegvesen 

ytterligere grunnundersøkelser i området, i hovedsak bestående av prøvetaking (54- og 75 mm 

diameter sylinderprøvetakere). Treaksial- og ødometerforsøk ble deretter utført av NTNU. 

Opptak av prøveserier og tilhørende laboratorieforsøk var en del av NIFS-prosjektet 

(Naturfare- infrastruktur, flom og skred). (Thakur mfl., 2012).  

Ifølge Thakur mfl. (2012) og NGI (2012a) kan grunnforholdene i området rundt skredgropen 

beskrives med følgende punkter: 

• Grunnvannstanden ligger mellom 2 og 3 m under terrengoverflaten 
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Sone 418 
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• Sensitiv leire ligger ca. 3 m under terrengoverflaten 

• Sensitivt leirlag har overkonsolideringsforhold (OCR) mellom 1,1 og 3,5 

• I borpunktene 2, 5 og 12 (Figur 39) er det påtruffet et kvikkleirelag fra 4 m dybde og 

ned til ca. kote +72-77  

• Kvikkleire er ikke påtruffet dypere enn ca. 20 m under terreng (fra skråningstopp) 

• Under kvikkleiren er det påtruffet et ikke-sensitivt leirlag 

• Boringene er generelt avsluttet i 40-50 m uten å ha påtruffet fjell 

Resistivitetsmålinger ble utført av NGU (2012) for to profiler (øst-vest; i bakkant av 

skredgropa og nord-sør; øst for skredgropa) få dager etter skredet (Figur 39). Resultatene fra 

disse målingene antyder, liksom de geotekniske undersøkelsene, at kvikkleiren ikke finnes 

dypere enn ca. 20 m, samt at det i skredområdet er stor dybde til fjell. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i umiddelbar nærhet til der skredet antas å ha startet, 

men det vurderes likevel rimelig å anta at lagdelingen i dette området ligner grunnforholdene i 

de nevnte undersøkelsespunktene.  
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Figur 39 Oversikt over plassering av resistivitetsprofiler utført av NGU, og geotekniske grunnundersøkelser utført av NGI og 
Trondheim kommune (NGU, 2012). I regi av NIFS-prosjektet ble det utført ytterligere grunnundersøkelser i punktene 2, 8, 11 
og 12 (Thakur mfl., 2012). 

Resultater fra relevante grunnundersøkelser kan sees i Vedlegg B.1. 

3.5.3 Valg av beregningsprofil 

Akkurat hvor initialskredet oppsto er uvisst, men det er antatt at skredet ble initiert i området 

der Brenselbekken tar en ca. 90° sving mot sør (NGI, 2012a), se Figur 40. Ettersom det ikke 

er særlig variasjon i skråningshøyde og skråningshelning langs yttersiden av den aktuelle 

svingen, regnes det ikke som et problem å ikke vite akkurat i hvilket profil skredet startet. 

Profilet indikert i Figur 40 og vist i Figur 41 er valgt som beregningsprofil. Ravinen har her 

en skråningshøyde på ca. 16 m, og en relativt jevn helning på ca. 1:2,4. Denne 

skråningsgeometrien likner modellskråningen analysert i denne oppgaven (12 m høyde og 

helning 1:2,2). 
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Figur 40 Kartutsnitt som viser terrengendring etter skredhendelsen i 2012. Rød-oransje farger viser skredgropen, og grønn-
gule farger viser utløpsområde. Beregningsprofilet brukt i denne masteroppgaven er markert med svart strek. Høydemodeller 
fra før (jan. 2010) og etter (jan. 2012) skredet er hentet fra www.hoydedata.no og redigert i ArcMap. 

 

Figur 41 Skråningsprofil (Figur 40) fra høydemodell (fra før skredet, jan. 2010) hentet fra www.hoydedata.no. 
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Basert på eksisterende data om grunnforhold (kapittel 3.5.2) er det antatt at løsmassene består 

av et ca. 4 m tykt topplag av tørrskorpeleire med overgang til ikke-sensitiv leire, over et 

kvikkleirelag med mektighet mellom ca. 2 m i foten av skråningen og ca. 8 meter ved toppen 

av skråningen. Kvikkleirelaget er antatt å gå noe dypere enn hva som er påvist i nærliggende 

borpunkter ettersom det anses sannsynlig at det har ligget kvikkleire i skråningsfoten der 

skredet ble initiert. Under kvikkleiren er det antatt at det ligger et ikke-sensitivt leirlag med 

stor mektighet over berg. Vannstanden er satt til 2 m over skråningsfot, og basert på 

poretrykksmålinger i området er grunnvannstanden valgt til å ligge i 2 m dybde i toppen av 

skråningen. Grunnvannstanden er valgt til å øke lineært fra nivå ved skråningsfot til nivå ved 

skråningstopp. Lagdelingen er vist i Figur 42. 

 
Figur 42 Beregningsprofil med subhorisontal lagdeling. Den mørkeblå streken representerer vannstand/grunnvannstand.  

3.5.4 Valg av jordmodeller og tilhørende parametere i PLAXIS 

Som nevnt i kapittel 3.3.1 modelleres leire som udrenert materiale i beregningene. 

Tørrskorpeleire har ofte sprekker i seg som gjør materialet permeabelt (Statens vegvesen, 

2018), og modelleres derfor som et drenert materiale i modellen.  

Beregningsprofilet med lagdeling er vist i Figur 43. 

 
Figur 43 Beregningsprofil med lagdeling og soner med antatt forskjellig OCR (Kvikk1-Kvikk4, Leire1 og Leire2). Den 
mørkeblå streken representerer vannstand/grunnvannstand.  

For å kunne modellere sprøbruddegenskapene til kvikkleiren er den brukerdefinerte 

jordmodellen NGI-ADPsoft brukt ved PLAXIS-analysene. Ettersom 
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overkonsolideringsgraden antas å øke nedover skråningen, er kvikkleirelaget delt opp i fire 

ulike vertikale soner (Figur 43). Varierende grad av overkonsolidering medfører endring i 

initialspenninger (likningene ( 13 ) og ( 15 )), endring i aktiv, passiv og direkte skjærfasthet 

(likning ( 19 )) og endring i initiell mobilisering (Tabell 3). NGI-ADPsoft er også brukt for å 

modellere den ikke-sensitive leiren under kvikkleirelaget ved å velge parametere som 

eliminerer sprøbruddeffekten. Dette laget er delt vertikalt i to soner for å kunne ta hensyn til 

endring i overkonsolidering langs skråningen (Figur 43). Inputparametere til NGI-ADPsoft 

materialene er vist i Tabell 11, og udrenerte skjærstyrkeprofiler for kvikkleire- og leirlagene 

er vist i Tabell 12. 

Topplaget bestående av tørrskorpeleire og ikke-sensitiv leire er modellert med Mohr-

Coulomb jordmodell. Denne enkle materialmodellen er valgt ettersom materialoppførselen til 

dette laget ikke er av direkte interesse i forhold til brudd i kvikkleiren. Inputparametere til 

Mohr-Coulomb modellen er listet i Tabell 13. 

Materialenes romvekt er basert på opptatte prøver, og K0 og τ0 (for NGI-ADPsoft) er 

henholdsvis beregnet med likningene ( 15 ) og ( 13 ) med OCR-verdier tolket fra CPTU-

sonderinger (NGI, 2012b). Styrkeparameterne for topplaget er basert på erfaringsverdier, og 

laget er gitt relativt høy kohesjon for å unngå at (lokal) overflateglidning i dette laget stopper 

PLAXIS-beregningene før en dypere (global) glidning gjennom kvikkleiren kan finne sted. 

Styrkeparametere for kvikkleiren og den underliggende ikke-sensitive leiren er i hovedsak 

basert på relasjonene i likning ( 19 ), men er justert noe basert på CPTU-sonderinger og 

laboratorieforsøk på opptatte prøver. Øvrige parametere for kvikkleiren og leiren er basert på 

erfaringsverdier. Antatt nivå for tidligere overlagring er satt til ca. 2 m over topp skråning. 

Grunnundersøkelser brukt i bestemmelse av jordparameterne er vist i vedlegg B.1.   
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Tabell 11 Inputparametere for jordmodell NGI-ADPsoft for Byneset 

Parameter Kvikk1 Kvikk2 Kvikk3 Kvikk4 Leire1 Leire 2 
Drenerings-
forhold 

Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert 

γtot [kN/m3] 18 18 18 18 18 18 
Gur/suA [-] 150 150 150 150 150 150 
suA/su0 [-] 1 1 1 1 1 1 
suDSS/suA [-] 0,43 0,43 0,41 0,39 0,44 0,41 
suP/suA [-] 0,37 0,29 0,24 0,20 0,32 0,23 
τ0/suA [-] 0 0,09 0,25 0,37 0,04 0,28 
suAr/suA [-] 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1 
suDSSr/suA [-] 0,0043 0,0043 0,0041 0,0039 0,44 0,41 
suPr/suA [-] 0,0037 0,0029 0,0024 0,0020 0,32 0,23 
εpC [%] 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
γpDSS [%] 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 
εpE [%] 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 
εrC [%] 20 20 20 20 20 20 
γrDSS [%] 30 30 30 30 30 30 
εrE [%] 20 20 20 20 20 20 
c1 [-]  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
c2 [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
ν [-] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
νu [-] 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 
K0 [-] 1,23 0,82 0,64 0,55 0,92 0,64 

Tabell 12 Udrenerte skjærstyrkeprofiler for PLAXIS-analyser med NGI-ADPsoft for Byneset 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 
x-koordinat=60,5 x-koordinat=51 x-koordinat=41,5 x-koordinat=32 
Kote su0 Kote su0 Kote su0 Kote su0 
[m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] 
70 29,1 74 25,5 78 20,4 82 15,0 
45 153,0 45 162,8 45 172,9 45 184,6 
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Tabell 13 Inputparametere for MC jordmodell for Byneset 

 Tørrskorpe 
Jordmodell MC 
Dreneringsforhold Drenert 
γtot [kN/m3] 20 
E [kN/m2] 21.000 
ν [-] 0,3 
cref [kN/m2] 8 
φ [°] 30 
Ψ [°] 0 
a [kN/ m2] 14 
K0 [-] 0,5 

3.6 Stabilitetsanalyser av skråning ved Gjelstad 
Gjelstadområdet langs Numedalslågen i Larvik kommune er valgt som casestudie for denne 

masteroppgaven på følgende grunnlag: 

• Skråningen munner ut i en elv der det er registrert aktiv erosjon 

• Grunnundersøkelser av stort omfang er utført i og rundt området 

• Området karakteriseres ved å være overkonsolidert 

Lite skredaktivitet er registrert i området, men stabilitetsberegninger utført av NGI (2019) 

viser at skråningen har svært lav beregningsmessig sikkerhet (kapittel 3.6.3). 

3.6.1 Geologisk utvikling  

Gjelstad er et landbruksområde som ligger langs Numedalslågen i Larvik kommune. I Yngre 

Dryas (ca. 11700-12800 år før nåtid) ble den mest dominerende israndavsetningen, kalt Raet, 

avsatt. Denne moreneryggen passerer like nord for Gjelstad, og er markert med grønt i Figur 

44. Raet ble i dette området avsatt under marin grense, dvs. i havet. Området sør for Raet var 

dermed dekket av hav, og her ble det avsatt marine avsetninger som grus, sand og leire, 

transportert med smeltevannet fra innlandsisen. Områder med marine strandavsetninger og 

marin leire er vist med henholdsvis mørkeblått og turkis i Figur 44 og Figur 45. Etter 

landhevingen har Numedalslågen erodert i havavsetningene, samt avsatt fluviale sedimenter, i 
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hovedsak sand, langs sine bredder (markert med gult i Figur 45). (Ramberg mfl., 2013). Det 

bemerkes at NGUs kvartærgeologiske kart (løsmassekart) kun beskriver det øverste laget med 

avsetninger, og det kan derfor i virkeligheten eksistere ulike lag i dybden. 

Grunnundersøkelser utført i Gjelstadområdet viser at det bl.a. eksisterer marine leirlag med 

store mektigheter under elveavsetningene markert i Figur 44 og Figur 45. Dette er nærmere 

beskrevet i delkapittel 3.6.2.  

 
Figur 44 Utsnitt av NGUs løsmassekart. Gjelstadområdet er markert med rød ring, samt med rødt symbol på norgeskartet i 
venstre hjørne. Kart hentet fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  
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Figur 45 Utsnitt av NGUs løsmassekart. Gjelstadområdet er markert med rød ring. Kart hentet fra 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. 

3.6.2 Datagrunnlag 

Soneutredning for faregrads- konsekvens- og risikoklassifisering er utført av NGI sør for 

Raet, langs både øst- og vestsiden av Numedalslågen, kalt henholdsvis "kvikkleiresone 1258: 

Gjelstad" og "kvikkleiresone 1255: Stubberud (NGI, 2016a; NGI, 2019). Sone 1258 Gjelstad 

er vurdert til å ha høy faregrad, mens sone 1255 Stubberud er vurdert til å ha middels faregrad 

(Figur 46). Et stort omfang av grunnundersøkelser er utført i de overnevnte områdene. Det er 

utført enkelte undersøkelser i forbindelse med generell kvikkleirekartleggingen, men 

hovedtyngden av grunnundersøkelser er utført i forbindelse med soneutredning og 

detaljprosjektering av sikringstiltak for sone 1255 Stubberud, hvor det også ble utført 

vurderinger for sone 1258 Gjelstad. Undersøkelsene inkluderer prøvetaking, CPTU-

sonderinger, dreietrykksonderinger og installering av poretrykksmålere (GeoStrøm AS, 2011; 

GeoStrøm AS, 2014; Geostrøm AS, 2015; GeoStrøm AS, 2017; Multiconsult AS, 2008; NGI, 

2013a; NGI, 2014a). I tillegg er det foretatt en visuell vurdering av områdene, bl.a. med tanke 

på erosjon. Borplaner med oversikt over grunnundersøkelsesomfang i begge soner kan sees i 

vedlegg B.2. 

0        200 
m 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/


68 
 

 
Figur 46 Kvikkleirefarekartlegging i området. Kart hentet fra https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire. 

I sonen 1255 Stubberud (vest for Numedalslågen) er det utført spesielt mye 

grunnundersøkelser. Ettersom det kan antas at grunnforholdene på denne siden av elven likner 

grunnforholdene på motsatt side, vil også data fra disse grunnundersøkelsene bli brukt til å 

vurdere grunnforholdenes materialparametere i de påfølgende beregningene.  

Grunnforholdene i begge soner er svært varierende innad i sonene, noe som gjør det vanskelig 

å fastsette eksakt geometri av lagdeling. NGI (2019) beskriver grunnforholdene i 

Gjelstadsområdet i følgende hovedtrekk: 

• I elveløpet påtreffes et fast, ikke-kvikt leirlag i dybden. Dette laget er også påvist på 

vestsiden av elven. 

• Flere steder er det bløte masser fra elvebunn, og i stor mektighet, ned mot det faste 

leirlaget nevnt over. Det er påvist (i enkelte punkter) at dette bløte laget består av 

kvikkleire. 

• Boringer utført på toppen av elveskråningen viser svært lagdelt grunn, noe som gjør 

tolkning vanskelig. Kvikkleire er ikke påvist over ca. kote -1 i borpunktene utført på 

toppen av skråningen. Det er enkelte bløte lag med silt/leire grunnere i profilene, men 

disse er usammenhengende, og kvikkleire er ikke påvist her. 

• I nordre del av sonen, i økende avstand fra elven, ligger leiren grunnere og med større 

mektighet. Kvikkleire påtreffes fra få meters dybde under terreng.  
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• Mektigheten av kvikkleirelaget avtar mot sør. 

Grunnundersøkelsene har vært svært vanskelige å utføre grunnet store mektigheter med fast 

og steinete friksjonsmateriale (fluvial, steinholdig sand) i toppen av skråningen. CPTU-

dataene er av varierende kvalitet, og stemmer tidvis ikke overens med data fra 

dreietrykksonderingene. Det samme gjelder opptatte prøveserier. Det er ikke utført 

spesialforsøk på prøveseriene ettersom disse ikke hadde tilfredsstillende prøvekvalitet.  

Estimert tidligere overlagring er svært varierende langs både østre og vestre elvebredd, og det 

er vanskelig å skulle fastsette tidligere forkonsolideringsnivå kun fra dagens topografi. På 

vestbredden er det i enkelte områder utført CPTU-sonderinger både på toppen og ved foten av 

skråningen. Resultatene fra disse sonderingene viser en økning i overkonsolidering tilnærmet 

lik effekten av høydeforskjellen fra topp skråning og ned mot skråningsfot. Denne effekten er 

vist med piler i Figur 47. En slik økning tyder på at elveløpet er dannet ved at elven har 

erodert seg vei gjennom de havavsatte sedimentene. (NGI, 2013a). På østsiden, altså 

Gjelstadsiden, er det kun utført CPTU-sonderinger i topp skråning, men det anses rimelig å 

anta at man har tilsvarende forhold som på vestsiden. Tolkning av sonderingene utført innover 

land fra elvebreddene (markert med grå symboler i Figur 47) indikerer alt fra 3 til 30 m 

tidligere overlagring. Dagens topografi kan ikke forklare slike variasjoner, men det kan tenkes 

at nærheten til Raet kan ha hatt innvirkning på spenningshistorien. Det er f.eks. mulig at deler 

av området ble dekket av is i en kort periode når innlandsisen hadde et fremstøt i Yngre 

Dryas. (NGI, 2013a).  
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Figur 47 Sammenstilling av antatt tidligere overlagring i forhold til dagens kotenivå for Gjelstad og Stubberud. Økning i 
overlagring fra skråningstopp til skråningsfot i enkelte områder er vist med piler. "Langs elvebredd" refererer til 
sonderinger utført både på toppen og i foten av skråningen. Figur basert på data fra NGI (2013a). 

Vanndybden er relativt liten i den nordre delen av sonen, men øker nedstrøms i sørgående 

retning. Ved befaring i 2018 ble aktiv erosjon påvist i elveløpet gjennom den søndre del av 

den undersøkte strekningen (Figur 48). Nordre del av elveløpet langs Gjelstad kvikkleiresone 

viste derimot lite tegn til erosjon. En ravine, vist i kartutsnittet i Figur 48, fungerer som et 

skille mellom områder med og uten erosjon. Batymetrisk kartlegging ble utført i 2013-2014 

og i 2017, og en sammenlikning av disse datasettene viser at elvebunnen nedstrøms ravinen er 

noe senket, men at området nedstrøms dette igjen er noe hevet (Figur 49). Det antas at det 

senkede området er utsatt for erosjon, og at det eroderte materiale er avsatt i det hevede 

området. (NVE, 2018).  
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Figur 48 Strekning rett nedstrøms ravinen (posisjon markert med rød ring i kartutsnitt i høyre hjørne), sett i nedstrøms 
retning (NVE, 2018). Kartutsnitt hentet fra www.norgeskart.no.  

 
Figur 49 Differanse mellom batymetrisk kartlegging av området sør for ravinen utført i 2013-2014 og 2017. Grønn polygon 
markerer område med bunnsenkning, og fiolett polygon markerer område med bunnhevning. Både de tynne og de tykkere 
stiplede linjene viser kartlagte punkter. (NVE, 2018). 
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3.6.3 Valg av beregningsprofil 

I forbindelse med soneutredningen for Gjelstad har NGI utført stabilitetsberegninger for en 

rekke skråningsprofiler med beregningsprogrammet Novapoint Geosuite Stability, som 

baserer seg på grenselikevektsmetoden (LEM) (NGI, 2019). I denne masteroppgaven er det 

utført stabilitetsberegninger med elementmetoden (FEM) i PLAXIS 2D for ett av disse 

profilene, "Profil H". Profilets posisjon er vist i Figur 50, og selve profilet er vist i Figur 51. 

Dette profilet er valgt ettersom det er et av de mest kritiske profilene i sonen, i tillegg til at det 

befinner seg nedstrøms ravinen der aktiv erosjon er observert i elveleiet. Kvikkleiren i profilet 

ligger under et ca. 3-12 m tykt sandlag. I dybden i elven og noe innover skråningen ligger det 

i tillegg et ikke-sensitivt fastere leirlag. I hele profilet ligger det et ca. 3-5 m tykt morenelag 

over antatt berg. Antatt bergoverflate skråner oppover mot øst/innover fra elveløpet. 

Stabilitetsberegninger beregnet med LEM for profil H ga en sikkerhetsfaktor (Fc) på 1,05 ved 

udrenerte beregninger, og en sikkerhetsfaktor (Fcφ) på 0,88 ved drenerte beregninger (NGI, 

2019). Ettersom skråningen står i likevekt i dag, må sistnevnte beregning som gir en 

sikkerhetsfaktor mindre enn én være beregnet med for ugunstige beregningsforutsetninger. 

Begge analysene gir dog en indikasjon på at skråningen har svært liten sikkerhet.  

 
Figur 50 Profil H, valgt beregningsprofil for beregninger i PLAXIS. Kart hentet fra https://www.norgeskart.no.   
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Figur 51 Profil H, valgt beregningsprofil for beregninger i PLAXIS (NGI, 2019). Den mørkeblå streken representerer 
vannstand/grunnvannstand. 

3.6.4 Valg av jordmodeller og tilhørende parametere i PLAXIS 

Som nevnt i kapittel 3.3.1 vil leire modelleres som udrenert materiale i beregningene, mens 

mer sand og morene ansees som drenerte materialer (friksjonsmaterialer). 

Beregningsprofilet med lagdeling er vist i Figur 52. 

 
Figur 52 Beregningsprofil med lagdeling. Den mørkeblå streken representerer vannstand/grunnvannstand. 

For å kunne modellere sprøbruddegenskapene til kvikkleiren er den brukerdefinerte 

jordmodellen NGI-ADPsoft brukt i PLAXIS. Ettersom overkonsolideringsgraden øker 

nedover skråningen, er kvikkleirelaget delt opp i fem ulike vertikale soner, "Kvikk1" tom. 

"Kvikk5" (Figur 52). Varierende grad av overkonsolidering medfører endring i 

initialspenninger (se likningene ( 13 ) og ( 15 )), endring i aktiv, passiv og direkte skjærfasthet 

(se likning ( 19 )) og endring i initiell mobilisering (Tabell 3). NGI-ADPsoft er også brukt for 

å modellere den ikke-sensitive, fastere leiren ved å velge parametere som eliminerer 

sprøbruddeffekten. Inputparametere til NGI-ADPsoft materialene er vist i Tabell 14, og input 

styrkeprofiler til kvikkleire- og leirlagene er vist i Tabell 15. 

Det øvre sandlaget og det nedre morenelaget er modellert med jordmodellen Mohr-Coulomb. 

Denne enkle materialmodellen er valgt ettersom materialoppførselen til disse lagene ikke har 
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vesentlig betydning for skråningsstabiliteten. Berggrunnen er modellert med en lineær elastisk 

modell (Linear Elastic model), ettersom denne modellen ikke har noe styrketak, og kreftene 

fra spenningsendringene som oppstår i skråningen under erosjonen er svært mye lavere enn 

berggrunnens reelle maksimalstyrke. Inputparametere til Mohr-Coulomb og den lineære 

elastiske modellen er listet i Tabell 16. 

Romvekt av materialene er basert på prøver fra Gjelstadområdet, og K0 og τ0 (for NGI-

ADPsoft) er henholdsvis beregnet med likningene ( 15 ) og ( 13 ) med OCR-verdier tolket fra 

CPTU utført i samme område. Styrkeparameterne for sand, morene og berggrunn er valgt 

basert på erfaringsverdier. Sanden er gitt relativt høy kohesjon, friksjonsvinkel og 

dilatansvinkel for å unngå at (lokale) overflateglidninger i dette laget stopper beregningene 

før en dypere (global) glidning gjennom kvikkleiren kan finne sted. Det antas at disse 

parametervalgene ikke avviker urealistisk mye fra insitu-situasjonen, ettersom skråningen står 

der i dag, i tillegg til at erfaringen fra grunnundersøkelsene i området viser at det øvre laget er 

svært hardt. Styrkeparametere for kvikkleiren og leiren er i hovedsak basert på relasjonene i 

likning ( 19 ), men er noe justert basert på CPTU-sonderinger og laboratorieforsøk på opptatte 

prøver fra Gjelstad- og Stubberudområdet. Øvrige parametere for kvikkleiren og leiren er 

basert på erfaringsverdier. Tidligere terreng er antatt å være horisontalt, og antatt tidligere 

overlagringsnivå er ca. 5 m over topp skråning, og ca. 19 m over skråningsfot. 

Grunnundersøkelser benyttet til bestemmelse av jordparametere kan sees i vedlegg B.2. 
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Tabell 14 Inputparametere for jordmodell NGI-ADPsoft for Gjelstad 

Parameter Kvikk1 Kvikk2 Kvikk3 Kvikk4 Kvikk5 Leire 
Drenerings-
forhold 

Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert Udrenert 

γtot [kN/m3] 18 18 18 18 18 20 
Gur/suA [-] 700 700 700 700 700 700 
suA/su0 [-] 1 1 1 1 1 1 
suDSS/suA [-] 0,43 0,44 0,53 0,6 0,71 0,43 
suP/suA [-] 0,35 0,37 0,33 0,31 0,37 0,35 
τ0/suA [-] 0 0 0,16 0,22 0,67 0 
suAr/suA [-] 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 1 
suDSSr/suA [-] 0,00172 0,00176 0,00212 0,0024 0,00284 0,43 
suPr/suA [-] 0,0014 0,00148 0,00132 0,00124 0,00148 0,35 
εpC [%] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
γpDSS [%] 4 4 4 4 4 4 
εpE [%] 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 
εrC [%] 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
γrDSS [%] 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 
εrE [%] 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
c1 [-]  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
c2 [-] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
ν [-] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
νu [-] 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 
K0 [-] 1,12 1,15 0,71 0,55 0,55 1,12 

Tabell 15 Input udrenerte skjærstyrkeprofiler NGI-ADPsoft for Gjelstad 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 
x-koord.=-50 x-koord.=-45 x-koord.=-40 x-koord.=-35 x-koord.=-30 x-koord.=-10 
Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 Kote su
0 Kote su

0 Kote su
0 

[m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] [m.o.h.] [kN/m2] 

-4 52,2 -0,5 40,0 3 37,8 6,5 30,6 10 48,9 10 60 
-7 52,2 -3,5 40,0 0 37,8 3,5 30,6 7 48,9 7 60 
-21 128,4 -21 132,5 -21 133,3 -21 130,9 -21 125,3 -21 140 
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Tabell 16 Inputparametere for MC og LE jordmodellene for Gjelstad 

 Sand Morene Berggrunn 
Jordmodell MC MC LE 
Dreneringsforhold Drenert Drenert Drenert 
γtot [kN/m3] 19 20 19,5 
E [kN/m2] 20.000 21.000 1.300.000 
ν [-] 0,35 0,35 0,25 
cref [kN/m2] 15 5 - 
φ [°] 40 38 - 
Ψ [°] 10 0 - 
a [kN/m2] 18 0 - 
K0 [-] 0,36 0,38 0,5 

3.7 Beregningsgang 
I PLAXIS utføres beregningene i ulike beregningsfaser. I hver fase kan brukeren velge å 

endre på geometrier, ytre laster, hvilke jordmodeller som brukes, grunnvannstand osv. 

Brukeren velger selv hvor mange faser som skal beregnes, og i hvilken rekkefølge 

beregningene skal utføres. Hvis beregningene resulterer i brudd i én fase vil ikke påfølgende 

faser bli beregnet. 

3.7.1 Beregningsgang som gjelder for samtlige skråninger 

De fire første beregningsfasene er like for alle skråningene (modellskråningene, Byneset og 

Gjelstad), se Figur 53: 

 
Figur 53 Utklipp fra "phases explorer" i PLAXIS som viser beregningsgang. 
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1) Initialfase med "K0-procedure" 

Initialspenninger blir beregnet fra materialenes romvekt og K0. Hovedspenningene blir i 

denne fasen automatisk satt til å være horisontale og vertikale. 

2) NIL-fase med refordeling av spenninger 

Ettersom spenningene i "K0-procedure" kun beregnes fra romvekt og K0, og 

hovedspenningene orienteres vertikalt og horisontalt, kan beregningene resultere i at systemet 

ikke er i likevekt eller at det oppstår noen plastiske punkter, dvs. hvor materialet har utnyttet 

hele skjærstyrken. Som beskrevet i kapittel 2.2.6 orienteres hovedspenningene i en skråning 

slik at én av spenningene alltid står vinkelrett på terrengoverflaten. Hovedspenningene 

produsert i "K0-procedure" er derfor ikke realistiske. En NIL-fase (fase der ingen input-

parametere endres) vil sørge bl.a. for at hovedspenningene roteres slik at alle spenningene er i 

likevekt, samt at alle spenninger overholder de valgte jordmodellenes bruddkriterier. 

Beregningstypen er satt til "plastisk" og lasttypen er satt til "staged construction". Resultatet 

fra denne fasen representerer skråningen slik den er før erosjon. 

3) Beregning av sikkerhetsfaktor med økt gravitasjon 

Gravitasjonen økes ved å sette ∑𝑀𝑀𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡=2, og en sikkerhetsfaktor beregnes som beskrevet i 

kapittel 3.3.2. "Reset displacement to zero" og " Reset small strain" er aktivert for å unngå at 

eventuelle deformasjoner fra fase (3) innvirker på resultatene. Beregningstypen er satt til 

"plastisk" og lasttypen er satt til "staged construction". 

4) Modellering av erosjon ved deaktivering av jordvolum i skråningsfot 

Et jordvolum blir deaktivert i skråningsfoten for å simulere erosjon. Beregningsfasen starter 

fra fase (3). "Reset displacement to zero" og " Reset small strain" er aktivert for å unngå at 

eventuelle deformasjoner fra fase (3) innvirker på resultatene. Som beskrevet i kapittel 3.3.3 

er "Maximum unloading steps" økt fra 5 til en verdi mellom 10 og 37, "minimum- og 

maksimum antall ønskede beregningsiterasjoner per lasttrinn" økt fra standardverdiene 6 og 

15 til henholdsvis 8 og 20, og "maksimum antall iterasjoner" økt fra standardverdien 60 til 80. 

Beregningstypen er satt til "plastisk" og lasttypen er satt til "staged construction". 
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3.7.2 Tilleggsberegninger for Gjelstad 

For Gjelstadskråningen er det i tillegg undersøkt om avlastning i skråningstopp kan gi 

tilstrekkelig kompenserende effekt til at brudd unngås i skråningen ved erosjon. Avlastningen 

følger følgende beregningsgang (Figur 54): 

 
Figur 54 Utklipp fra "phases explorer" i PLAXIS som viser beregningsgang for avlastning av Gjelstadskråningen. 

1) Initialfase med "K0-procedure" 

Som i kapittel 3.7.1. 

2) NIL-fase med refordeling av spenninger 

Som i kapittel 3.7.1. 

3) Avlastning av skråningstopp 

Deaktivering av ca. 2 m av sandlaget i skråningstopp (Figur 55). Beregningstypen er satt til 

"plastisk" og lasttypen er satt til "staged construction". 

 
Figur 55 Beregningsprofil for Gjelstad etter avlastning i skråningstopp. 

4) Beregning av sikkerhetsfaktor med økt gravitasjon 

Som i kapittel 3.7.1., men etter at skråningen er avlastet. 
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5) Deaktivering av jordvolum med størrelse lik "brudderosjon" i opprinnelig skråning 

Som i kapittel 3.7.1., men etter at skråningen er avlastet. Størrelsen av det deaktiverte volumet 

tilsvarer størrelsen av jordvolumet som ble deaktivert for at den opprinnelige skråningen (uten 

avlastning) skulle gå i brudd.  

6) Beregning av sikkerhetsfaktor med økt gravitasjon etter erosjon 

Som i kapittel 3.7.1., men etter at skråningen er avlastet og erosjonen har inntruffet. 
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4 Resultater 

4.1 Modellskråninger 
Som beskrevet i kapittel 3.4.2 er det utført en sensitivitetsanalyse for en modellskråning med 

ni ulike skråningskonfigurasjoner. Disse ulike konfigurasjonene er beskrevet i Tabell 17, og 

vil heretter bli referert til med de representative indeksene; a.1., a.2., a.3., b.1., b.2., b.3., c.1., 

c.2. og c.3.  

Tabell 17 Oversikt over de ni ulike skråningskonfigurasjonene brukt i sensitivitetsanalysen. "T.O.L." er en forkortelse for 
"tidligere overlagring". 

Indeks Materiale T.O.L. 
a.1. Svært sprøtt 0 m T.O.L. over skråningstopp, lineært 

økende til 6 m over skråningsfot a.2. Moderat sprøtt 
a.3. Ikke-sensitivt 
b.1. Svært sprøtt 0 m T.O.L. over skråningstopp, 12 m 

over skråningsfot b.2. Moderat sprøtt 
b.3. Ikke-sensitivt 
c.1. Svært sprøtt 5 m T.O.L. over skråningstopp, 17 m 

over skråningsfot 
 

c.2. Moderat sprøtt 
c.3. Ikke-sensitivt 

4.1.1 Sikkerhetsfaktor før erosjon 

En initiell sikkerhetsfaktor for alle de ni skråningskonfigurasjonene er beregnet før 

skråningene er utsatt for erosjon (Figur 56). Resultatene viser at tidligere overlagringsnivå har 

stor innvirkning på sikkerhetsfaktoren, som varierer mellom ca. 1,05, 1,10 og 1,21 for de tre 

ulike overlagringsnivåene (økende sikkerhet med økende tidligere overlagring). 

Sprøhetsgraden viser seg derimot å ha mindre innvirkning på sikkerheten, som varierer 

mellom 1,040 og 1,061, 1,095 og 1,106, 1,207 og 1,215 for henholdsvis svært sprøtt og ikke-

sensitivt materiale for de tre ulike overlagringsnivåene.  
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Figur 56 Plott som viser sikkerhetsfaktoren til de ni ulike modellskråningene før erosjon.  

4.1.2 Nødvendig erosjon for å fremprovosere brudd 

Jordvolum av forskjellig størrelse er blitt deaktivert i skråningsfot for å fremprovosere brudd 

ved erosjon for alle de ni skråningskonfigurasjonene (Figur 57). Det bemerkes at det er 

utfordrende å finne eksakt størrelse av jordvolum som er nødvendig for at en skråning skal gå 

i brudd, og volumene vist i Figur 57 er i noe ulik grad overestimerte. Verdien av variabelen 

"∑𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑤𝑤𝑟𝑟 " gir en indikasjon på hvor nær størrelsen av det eroderte jordvolumet er hva som er 

faktisk nødvendig for at skråningen skal gå til brudd (kapittel 3.3.3). 

Resultatene viser at det må eroderes vekk mellom ca. 2,1 og 5,8 m3/m (erodert volum per 

løpemeter langs skråningen normalt på papirplanet) i skråningsfot for å fremprovosere brudd i 

skråningen med 6 m T.O.L. over skråningsfot, mellom ca. 8,3 og 11,2 m3/m for skråningen 

med 12 m T.O.L. over skråningsfot, og mellom ca. 25,4 og 30,5 m3/m for skråningen med 17 

m T.O.L. over skråningsfot. Resultatene viser også at sprøhetsgraden til de ulike materialene 

har innvirkning på størrelsen av erosjonen ved brudd, men relativt sett er effekten mindre enn 

endringen i overlagring. F.eks. var det nødvendig å erodere vekk ca. 33% mer i skråningen 

b.3 enn i b.1., men ca. 198% mer i skråningen c.1. enn i skråningen b.1. 
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Figur 57 Plott som viser et anslag for hvor mye erosjon som skal til før de ni ulike skråningskonfigurasjonene går i brudd. Jo 
nærmere ΣMstage er 1, dess nærmere er oppgitt jordvolum ved brudd det eksakte nødvendige jordvolumet for brudd.  

4.1.3 Sikkerhetsfaktor og nødvendig erosjon for brudd 

Ved å plotte omtrentlig erodert volum ved brudd mot tilhørende sikkerhetsfaktor i de ulike 

skråningene, ser man tydelig hvordan nødvendig erosjon for at skråningen skal gå i brudd 

øker med skråningens beregningsmessige sikkerhet før erosjon (Figur 58). Resultatene viser 

også at økningen i erosjon før brudd er større for ikke-sensitive materialer enn for sensitive 

materialer. 

 
Figur 58 Ca. erodert volum ved brudd plottet mot sikkerhetsfaktor for de ulike modellskråningene. Lineære trendlinjer er 
plottet for skråningene med lik sprøhetsgrad men ulik overkonsolideringsgrad.  
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4.1.4 Bruddflater 

Bruddflatene som er fremprovosert av erosjon i skråningsfoten til de ulike 

modellskråningskonfigurasjonene varierer lite med både overkonsolideringsgrad og 

sprøhetsgrad (Figur 59-Figur 64). Skråningen med lavest tidligere overlagringsnivå skiller seg 

likevel noe ut, der spesielt bruddflaten i skråningen med høyest sprøhetsgrad går noe dypere 

enn de øvrige bruddflatene (Figur 62).  

Ettersom jordvolum av ulike størrelser er erodert bort i de ulike modellskråningene, er det i 

Figur 59-Figur 64 valgt å la det opprinnelige terrenget før erosjon stå som bakgrunnsfigur. 

Høyden av det eroderte volumet tilhørende hver enkelt skråning er markert med vertikale 

linjer i skråningsfot. 

 
Figur 59 Bruddflater etter erosjon for modellskråningene a.1. (mest sprøtt), a.2., og a.3 (ikke-sensitivt). De vertikale linjene 
nær skråningsfot indikerer høyden av nødvendig erosjon for å oppnå brudd for de respektive sprøhetsgradene. 

 
Figur 60 Bruddflater etter erosjon for modellskråningene b.1. (mest sprøtt), b.2. og b.3 (ikke-sensitivt). De vertikale linjene 
nær skråningsfot indikerer høyden av nødvendig erosjon for å oppnå brudd for de respektive sprøhetsgradene. 
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Figur 61 Bruddflater etter erosjon for modellskråningene c.1. (mest sprøtt), c.2. og c.3. (ikke-sensitivt). De vertikale linjene 
nær skråningsfot indikerer høyden av nødvendig erosjon for å oppnå brudd for de respektive sprøhetsgradene. 

 
Figur 62 Bruddflater etter erosjon for modellskråningene a.1., b.1, og c.1. De vertikale linjene nær skråningsfot indikerer 
høyden av nødvendig erosjon for å oppnå brudd for de respektive skråningene. Bruddflaten i skråningen a.1. går noe dypere 
enn bruddflatene i de øvrige skråningene. 

 
Figur 63 Bruddflater etter erosjon for modellskråningene a.2., b.2, og c.2. De vertikale linjene nær skråningsfot indikerer 
høyden av nødvendig erosjon for å oppnå brudd for de respektive skråningene. 
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Figur 64 Bruddflater etter erosjon for modellskråningene a.3., b.3, og c.3. De vertikale linjene nær skråningsfot indikerer 
høyden av nødvendig erosjon for å oppnå brudd for de respektive skråningene. 

4.1.5 Elementnett og bruddmekanismer 

Figur 65 viser inkrementelle tøyninger i siste beregningstrinn i erosjonsfasen for samtlige 

skråningskonfigurasjoner. Resultatene viser at skjærtøyningene følger elementnettet, og 

tykkelsen av skjærbåndene varierer mellom 1 og 2 elementbredder (1 elementbredde tilsvarer 

ca. 50 cm). Skjærbåndene er generelt tykkere i det ikke-sensitive materialet enn i de sensitive 

materialene. Det er ingen stor forskjell i skjærbåndtykkelse mellom det "svært sprø" og det 

"moderat sprø" materialet. 

Figur 66 viser totale skjærtøyninger mellom 0 og 3 % i skråningene a.1., b.1. og c.1. i 

beregningstrinnet der ΣMstage når sitt toppunkt i erosjonsfasen. 3% er valgt som øvre grense for 

tøyningene ettersom maksimal skjærstyrke er nådd ved slike tøyninger både i aktiv, 

direkteskjær og passiv sone (Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7). I alle de tre skråningene fører 

erosjonen til fullt utviklede brudd fra skråningsfot til skråningstopp. Utviklingen av 

parameteren K2, som beskriver hvor mye skjærstyrken er redusert etter at maksimalstyrken er 

nådd (likning ( 29 )), gjennom erosjonsfasen for de samme skråningene kan sees i Figur 67. 

Øverste rekke av figurer viser K2 når ΣMstage når sitt toppunkt (altså samme beregningstrinn 

som i Figur 66), nederste rekke viser det siste beregningstrinnet i fasen, og den midterste 

rekken viser et mellomliggende beregningstrinn. I skråningen a.1. oppstår skjærtøyningene 

først i øvre del av skråningen og fører til lokal overbelastning av materialet her. Bruddet 

propagerer deretter mot skråningsfot og danner til slutt et gjennomgående brudd i siste 

beregningstrinn. I b.1.-skråningen oppstår det i likhet med a.1. et lokalt brudd i øvre del av 

skråningen, men skråningen går samtidig i brudd i skråningsfot. Det øvre bruddet propagerer 
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raskere enn bruddet i skråningsfot. I siste beregningstrinn vokser de to lokale bruddene 

sammen og danner en gjennomgående bruddflate. I denne skråningen blir materialet også 

overbelastet lokalt i overflaten nær skråningstopp, men dette har ikke betydning for videre 

bruddutvikling. Materialet i skråningen c.1. blir i begynnelsen kun overbelastet i skråningsfot, 

og bruddet propagerer deretter bakover til det i siste beregningstrinn er dannet et 

gjennomgående brudd. 

 

 
Figur 65 Inkrementelle skjærtøyninger etter erosjon for de ni ulike modellskråningskonfigurasjonene. Rød farge 
representerer høye verdier, og blå farge representerer null. 

 
Figur 66 Totale skjærtøyninger for a.1., b.1. og c.1. i beregningstrinnet der ΣMstage når sitt toppunkt (i erosjonsfasen). 
Skjærtøyningene øker fra blått til rødt, og maksimal plottet skjærtøyning er 3%. 

 

 

a.1. a.2. a.3. 

b.1. b.2. b.3. 

c.1. c.2. c.3. 

a.1. b.1. c.1. 

a.1. b.1. c.1. 

a.1. b.1. c.1. 
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Figur 67 Plottene viser utviklingen av K2 gjennom beregningstrinnene i erosjonsfasen for skråningene a.1., b.1. og c.1. 
Øverste rekke viser K2 når ΣMstage når sitt toppunkt, den nederste rekken viser det siste beregningstrinnet og den midterste 
rekken viser et mellomliggende beregningstrinn. Blå farge indikerer K2=0, og rød farge indikerer K2=1. 

4.1.6 Oppsummering av resultater for modellskråninger 

Resultatene fra sensitivitetsanalysen av modellskråningene kan oppsummeres i følgende 

punkter: 

• Tidligere overlagringsnivå har stor innvirkning på den initiale, globale sikkerheten 

til de ulike skråningene (før erosjon), mens skråningenes sprøhetsgrad er av 

mindre viktighet. 

• Resultatene viser også at sprøhetsgraden til de ulike materialene har innvirkning 

på størrelsen av erosjonen ved brudd, men relativt sett er effekten mindre enn 

innvirkningen endringen i overlagring har på størrelsen av kritisk erosjonsvolum.  

• Nødvendig erosjonsvolum for å fremprovosere brudd øker med økende initiell 

sikkerhetsfaktor. Økningen i erosjonsvolum er minimalt større for det ikke-

sensitive materialet enn for de sprø materialene.  

• Bruddflatene fremprovosert av erosjon i alle de ni skråningskonfigurasjonene er 

svært like, med unntak av bruddflaten til skråning a.1. (minst T.O.L., størst 

sprøhet) som går noe dypere enn de andre. 

• Skjærbåndene dannet ved erosjon i skråningene med sensitive materialer er svært 

like, og har bredde tilnærmet lik bredden av ett element (ca. 50 cm). Skjærbåndene 

i de ikke-sensitive materialene er bredere, med bredde tilnærmet lik bredden av to 

elementer (ca. 1 m). 

• Erosjon i skråningsfot i skråningene a.1., b.1. og c.1. fører alle til fullt utviklede 

bruddflater fra skråningsfot til skråningstopp. Bruddmekanismene som oppstår i de 

ulike skråningene varierer. I skråning a.1. dannes bruddet i øvre del av skråningen 

for så å propagere mot skråningsfot. I b.1. dannes det brudd både i øvre- og nedre 

a.1. b.1. c.1. 
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del av skråningen. Disse bruddene vokser deretter sammen mot beregningsslutt til 

en gjennomsettende bruddflate. I skråningen c.1. dannes bruddet i skråningsfot og 

propagerer mot skråningstopp gjennom de ulike beregningstrinnene. 

Ytterligere resultater er vist i vedlegg C.1. 

4.2 Byneset 

4.2.1 Sikkerhetsfaktor og nødvendig erosjon for brudd 

En sikkerhetsfaktor på 1,034 er beregnet for skråningen på Byneset før skredhendelsen fant 

sted. For å fremprovosere brudd ved erosjon ble et jordvolum med størrelse 3,4 m3/m 

deaktivert i skråningsfot. ΣMstage nådde i denne fasen en verdi på 0,888, noe som innebærer at 

overnevnte jordvolum er noe større enn hva som er nødvendig for å fremprovosere brudd. 

Ved å plotte verdiene av sikkerhetsfaktor og erosjonsvolum i samme plott som dataene funnet 

for modellskråningen (Figur 58), ser man at dataene for Byneset ligger i samme område som 

dataene for modellskråningene med lavest sikkerhet (Figur 68). 

 
Figur 68 Sikkerhetsfaktor plottet mot ca. erodert volum ved brudd for Byneset (rødt) og de ulike modellskråningene 
(grått/svart). Lineære trendlinjer er plottet for skråningene med lik sprøhetsgrad men ulik overkonsolideringsgrad.  

  

y = 140,04x - 144,1
R² = 0,9962

y = 151,46x - 156,06
R² = 0,9944

y = 163,61x - 168,63
R² = 0,9941

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

Ca
. e

ro
de

rt
 v

ol
um

 v
ed

 b
ru

dd
 [m

3/
m

]

Sikkerhetsfaktor (før erosjon)

Byneset
Svært sprøtt
Moderat sprøtt
Ikke-sensitivt
Linear (Svært sprøtt)
Linear (Moderat sprøtt)
Linear (Ikke-sensitivt)



89 
 

4.2.2 Mobilisering før og etter erosjon 

Figur 69 og Figur 70 viser parameteren K1, som beskriver mobilisering av skjærstyrke før 

maksimalstyrken er nådd (likning ( 28 )), henholdsvis før og etter erosjon. Disse figurene 

viser at skråningen er mobilisert i svært høy grad før erosjonen inntreffer, og at 

mobiliseringen kun til en viss grad øker etter erosjonen. Den største økningen kan sees i 

sentrum av det rød-oransje området, der fargen heller mer mot rødt etter erosjonen. 

 
Figur 69 Parameteren K1 fra PlAXIS-analyse av skråningen på Byneset før erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), 
og blå farge er 0 (mobilisering lik initial mobilisering).  

 
Figur 70 Parameteren K1 fra PlAXIS-analyse av skråningen på Byneset etter erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), 
og blå farge er 0 (mobilisering lik initial mobilisering).  

4.2.3 Elementnett og bruddmekanisme 

Resultatene viser at bruddflaten fremprovosert av erosjonen stoppes noe i overgangen mellom 

den sensitive og den ikke-sensitive leiren (Figur 71). Skjærbåndet som formes når erosjonen 

inntreffer følger elementnettet og har bredde lik ca. 1 elementbredde, dvs. ca. 70 cm (Figur 

71).  
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Figur 72 viser totale skjærtøyninger i erosjonsfasen, i beregningstrinnene 1) når ΣMstage når sitt 

toppunkt, 2) ca. halvveis i beregningsfasen og 3) i siste beregningstrinn. I (1) og (2) er 

skjærtøyningene plottet mellom 0 og 3%. Denne øvre grensen på 3% er valgt ettersom 

maksimal skjærstyrke er nådd ved slike tøyninger både i aktiv, direkteskjær og passiv sone 

(Tabell 11 Inputparametere for jordmodell NGI-ADPsoft for BynesetTabell 11). I (3) er 30% 

valgt som øvre grense ettersom residual styrke er nådd ved slike tøyninger både i aktiv, 

direkteskjær og passiv sone (Tabell 11). Figur 73 viser utviklingen av K2 i de samme 

beregningstrinnene som er vist i Figur 72. Resultatene fra Figur 72 og Figur 73 viser at 

bruddet i skråningen initieres i skråningsfot, for så å propagere bakover og oppover i 

skråningen til det ved siste beregningstrinn er dannet en gjennomgående bruddflate.  

 
Figur 71 Inkrementelle skjærtøyninger for Byneset i siste beregningstrinn av erosjonsfasen. Skjærtøyninger øker i verdi fra 
blått til rødt. Området der skjærtøyningene lokaliseres i kvikkleirelaget ved grensen til den underliggende ikke-sensitive 
leiren er forstørret. 

 
Figur 72 Totale skjærtøyninger skråningen på Byneset i beregningstrinnene 1) ΣMstage når sitt toppunkt (i erosjonsfasen), 2) 
ca. halvveis i beregningsfasen og 3) i siste beregningstrinn. Skjærtøyningene øker fra blått til rødt, og maksimal plottet 
skjærtøyning er 3% for plott 1 og 2, og 30% for plott 3. 

 
Figur 73 Plottene viser utviklingen av K2 i erosjonsfasen for skråningen på Byneset, i beregningstrinnene 1) ΣMstage når sitt 
toppunkt (i erosjonsfasen), 2) ca. halvveis i beregningsfasen og 3) i siste beregningstrinn. Blå farge indikerer K2=0, og rød 
farge indikerer K2=1. 
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4.2.4 Oppsummering av resultater for skråningen på Byneset 

• Beregningene resulterte i en initiell sikkerhetsfaktor på 1,034, og et 3,4 m3/m stort 

jordvolum måtte eroderes vekk for å oppnå brudd i skråningen. 

• Skråningen er høyt mobilisert i forkant av erosjonen. 

• Bruddflaten fremprovosert av erosjonen trenger ikke ned i det ikke-sensitive leirlaget, 

men flater heller ut mot grensen til dette og følger underkanten av kvikkleirelaget. 

• Skjærbåndet som dannes ved erosjon følger elementnettet, og har bredde ca. lik 

bredden av ett element, dvs. ca. 70 cm. 

• Bruddet som oppstår som følge av erosjon initieres i skråningsfot, og propagerer 

gjennom de ulike beregningstrinnene bakover og oppover. I siste beregningstrinn 

dannes en gjennomgående bruddflate fra skråningsfot til skråningstopp. 

Ytterligere resultater er vist i vedlegg C.2. 

4.3 Gjelstad 

4.3.1 Sikkerhetsfaktor og nødvendig erosjon for brudd 

En initiell sikkerhetsfaktor på 1,054 er beregnet for skråningen ved Gjelstad, og for å 

fremprovosere brudd ved erosjon ble et jordvolum med størrelse 2,3 m3/m deaktivert i 

skråningsfot. ΣMstage nådde i denne fasen en verdi på 0,995, noe som innebærer at valgt 

jordvolum er svært nær størrelsen av jordvolumet som er nødvendig for å fremprovosere 

brudd. Ved å plotte verdiene av sikkerhetsfaktor og erosjonsvolum i samme plott som dataene 

funnet for modellskråningen (Figur 58), ser man at dataene for Gjelstad ligger i samme 

område som dataene for modellskråningene med lavest sikkerhet (Figur 74). 
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Figur 74 Sikkerhetsfaktor plottet mot ca. erodert volum ved brudd for Gjelstad (grønt) og de ulike modellskråningene 
(grått/svart). Lineære trendlinjer er plottet for skråningene med lik sprøhetsgrad men ulik overkonsolideringsgrad. 

4.3.2 Bruddmekanisme og elementnett 

Figur 75 viser, gjennom utsnitt av resultater fra flere beregningstrinn, hvordan erosjon i 

skråningsfot medfører en progressiv bruddutvikling i Gjelstadskråningen. På grunn av det 

overliggende sandlaget er bruddutviklingen annerledes enn i de foregående 

beregningseksemplene. 1.A-4.A viser hvordan elementene i elementnettet deformeres 

(deformasjon oppskalert 20 ganger), mens 1.B-4.B viser utviklingen av K2 i kvikkleirelaget. 

K2 plottes ikke for sandlaget ettersom denne parameteren kun er definert i jordmodellen NGI-

ADPsoft. 1.A/1.B viser resultater fra beregningstrinnet der ΣMstage når sin maksimale verdi 

(0,995), dvs. at 99,5% av vekten av jordvolumet som brukeren har ønsket å deaktivere, faktisk 

er deaktivert. I dette beregningstrinnet er leiren deformert i økende grad fra venstre mot 

høyre, nærmest som en rotasjon av leirlaget. Dette har ført til lokalisert deformasjon i det øvre 

sandlaget langs et skjærbånd. I 2.A/2.B begynner deformasjonene i kvikkleirelaget i 

underkant av sandlaget også å lokaliseres i et skjærbånd, og denne lokaliseringen fortsetter i 

de etterfølgende beregningstrinnene (3.A/3.B og 4.A/4.B). Deformasjonene i sandlaget holder 

seg derimot nesten uforandret frem til skjærbåndet i kvikkleirelaget har utviklet seg betydelig. 

Dette kan sees i resultatene fra siste beregningstrinn i erosjonsfasen, 4.A. Mot slutten av 

beregningene øker også deformasjonen i skråningsfot, der en lokal utglidning ser ut til å 

oppstå.    

Skjærtøyningene beregnet i siste beregningstrinn i erosjonsfasen viser at det både i sand- og 

kvikkleirelaget dannes smale skjærbånd (Figur 76). I overgangen mellom sand- og 
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kvikkleirelaget endres tøyningsretningen noe og det dannes et knekkpunkt. Figur 76 viser 

også et forstørret utklipp i området der skjærtøyningene er størst i kvikkleirelaget. Her er 

skjærtøyningene svært lokaliserte, og former et skjærbånd med bredde lik bredden av ca. ett 

element, dvs. ca. 45 cm. 

 

 
Figur 75 Figurer som viser progressiv bruddutvikling i Gjelstadskråningen gjennom ulike beregningstrinn (1-4). Figurene til 
venstre (A) viser deformasjoner i elementnettet, oppskalert 20 ganger. I tillegg vises et forstørret utsnitt av deformasjonene i 
overgangen mellom sand- og leirlaget. Figurene til høyre (B) viser utvikling av K2 (blå: K2=0, rød: K2=1). Tøyninger som 
kan vise skjærbåndutvikling i sand vises ikke på figurene til høyre, men dannelsen av skjærbånd fremgår av de konsentrerte 
deformasjonene i figurene til venstre. 
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3.A 
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Figur 76 Totale skjærtøyninger i skråningen ved Gjelstad. Skjærtøyninger øker i verdi fra blått til rødt. Området der 
skjærtøyningene er konsentrert i kvikkleiren er forstørret. Mørk blå horisontal linje markerer vannstanden i elven og 
grunnvannstanden i bakken. 

4.3.3 Avlasting i skråningstopp 

For å undersøke mulige stabiliserende tiltak for Gjelstadskråningen er det ønskelig å 

undersøke effekten en avlastning i skråningstopp vil ha på bruddmekanismen. 

Ved avlastning på toppen av skråningen i form av deaktivering (tilsvarer fysisk fjerning) av 

ca. 2 m av sandlaget, resulterer beregningene i en sikkerhetsfaktor på 1,232. Utgangspunktet 

før avlastning er opprinnelig skråning uten erosjon. Ved deaktivering av et jordvolum på 

størrelse med nødvendig erosjonsvolum for å få den opprinnelige skråningen til å gå i brudd 

(2,3 m3/m, kapittel 4.3.1) går den avlastede skråningen ikke til brudd, men den beregnede 

sikkerhetsfaktoren reduseres til 1,165. Skjærtøyningene som oppstår ved deaktivering av et 

slikt jordvolum er konsentrert i to skjærbånd i sandlaget, og delvis i skråningsfot (Figur 77). 

Slik det vises i forstørrelsesboksen i Figur 77 er elementnettet i de tøyningsutsatte områdene 

svært lite deformert (vist deformasjon er oppskalert 1000 ganger). Figur 78 viser at K1-

parameteren er mindre enn 0,95 i de aller fleste punkter i kvikkleirelaget, noe som innebærer 

at skråningen ikke er fullt mobilisert. 

Overgang 
sand-kvikkleire 
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Figur 77 Totale skjærtøyninger etter avlastning i skråningstopp og erosjon. Det forstørrede vinduet viser deformasjon av 
elementnettet, oppskalert 1000 ganger. Mørk blå horisontal linje markerer vannstanden i elven og grunnvannstanden i 
bakken. 

 
Figur 78 K1 etter avlastning i skråningstopp og erosjon.  

4.3.4 Oppsummering av resultater for skråningen på Gjelstad 

• Beregningene resulterer i en initiell sikkerhetsfaktor på 1,054 for skråningen uten 

erosjon. Et 2,3 m3/m stort jordvolum måtte eroderes vekk for å oppnå gjennomgående 

brudd i skråningen. 

• Erosjon i skråningsfoten medfører en progressiv bruddutvikling, der kvikkleirens 

sprøbruddeffekt først slår inn i underkant av sandlaget, for så å propagere mot 

skråningsfot. Deformasjon (med tilhørende bruddutvikling) i sandlaget styres i stor 

grad av utvikling av skjærbånd i kvikkleiren. 

 

Overgang 
sand-kvikkleire 
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• Skjærtøyningene i både sand- og leirlaget følger elementnettet. Skjærtøyninger både i 

sand- og kvikkleirelaget er lokalisert i skjærbånd med bredde ca. 1 elementbredde, 

dvs. ca. 45 cm.  

• Avlastning av terrenget på skråningstopp øker sikkerhetsfaktoren til 1,232 (før 

erosjon). Ved erosjon av 2,3 m3/m (kritisk erosjonsverdi for opprinnelig skråning) 

reduseres sikkerhetsfaktoren til 1,165. Det utvikles ved denne erosjonen ikke brudd 

gjennom hele skråningen. 

Ytterligere resultater er vist i vedlegg C.3. 
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5 Tolkning av resultater 

5.1 Modellskråninger 
Sikkerhetsfaktoren varierer som antatt mye med tidligere overlagringsnivå (T.O.L.) (Figur 

56). Årsaken er at T.O.L. gir økt skjærfasthet i materialet (likning ( 19 )). For skråningene 

med samme T.O.L. er sikkerheten størst for det ikke-sensitive materialet, og minst for det 

svært sprø materialet (Figur 56). For a-serien (6 m T.O.L. over skråningsfot) er forskjell i 

sikkerhetsfaktor mellom det ikke-sensitive og det svært sprø materialet ca. 2 %. For b-serien 

(12 m T.O.L. over skråningsfot) er forskjellen ca. 1%, og for c-serien (17 m T.O.L. over 

skråningsfot) er forskjellen ca. 0,6 %.  

Det at disse forskjellene er så små indikerer at sikkerhetsfaktoren er tilnærmet uavhengig av 

sprøhet. Omtrent lik sikkerhetsfaktor kunne i seg selv ha indikert at et tilnærmet likt 

erosjonsvolum skulle være nødvendig for å få skråningene med lik spenningshistorie men ulik 

sprøhetsgrad til å gå i brudd. Hvis man ser på resultatene oppsummert i Figur 57, ser man 

imidlertid at nødvendig erosjonsvolum for å fremprovosere brudd øker betraktelig fra det 

svært sprø materialet til det ikke-sensitive materialet for hver skråning. Økningen i nødvendig 

erosjon er ca. 176%, 33% og 21%, for henholdsvis a-serien, b-serien og c-serien. Relativt sett 

er det altså større forskjell mellom det svært sprø materialet og det ikke-sensitive materialet 

når erosjon modelleres enn når en sikkerhetsfaktor før erosjon beregnes. Årsaken til dette kan 

tenkes å være at sprøbruddeffekten i den sensitive leiren først kommer til uttrykk når 

skråningen er høyt mobilisert og lokale brudd oppstår som følge av at skjærspenningene i 

enkelte punkter når maksimal skjærstyrke, og at skjærstyrken deretter reduseres ved økte 

tøyninger. Skjærspenningene som tidligere ble tatt opp av punktene som nå er i brudd må 

refordeles, og hvis dette fører til overbelastning av nabopunkter vil bruddet propagere. 

Skjærstyrken kan aldri gjenvinnes, men fortsetter heller å tape seg mer og mer etter hvert som 

skjærtøyningene øker.  

I den ikke-sensitive leiren derimot, vil erosjonen kun fjerne de stabiliserende kreftene det 

eroderte jordvolumet tidligere bidro med for å støtte opp skråningen, men ikke svekke 

skjærstyrken til materialet som står igjen. Dette betyr altså at det må mer til for at skråningen 

med den ikke-sensitive leiren går i brudd ved erosjon enn at skråningen med sensitivt 

materiale gjør det, da det her ikke vil være noen sprøbruddeffekt. 
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Det er også verdt å merke seg at både forskjellen i sikkerhetsfaktor og nødvendig 

erosjonsvolum for brudd mellom det ikke-sensitive materialet og det svært sprø materialet 

minker med økende T.O.L. Som beskrevet over er forskjellen i sikkerhetsfaktor mellom det 

svært sprø og ikke-sensitive materialet 2%, 1% og 0,6 % for henholdsvis a-, b- og c-serien. 

Forskjellen i erodert volum ved brudd for de samme materialene er 176%, 33% og 21% for 

henholdsvis a-, b- og c-serien. I praksis betyr dette at viktigheten av å avdekke forekomst av 

kvikkleire er viktigere jo mindre overkonsolidert en skråning er, ettersom erosjon i en 

skråning med sprøbruddmateriale vil kunne ha mye større konsekvenser enn tilsvarende 

erosjon i en skråning med ikke-sensitivt materiale. 

Figur 58 viser relasjoner utviklet fra resultatene i denne studien, som knytter erosjonsvolum 

ved brudd til en skrånings sikkerhetsfaktor. Det antas at sammenhengen mellom disse to 

variablene (erosjonsvolum og sikkerhetsfaktor) kan brukes til å gi et estimat for hvor mye 

erosjon en gitt skråning tåler før den går i brudd, dersom sikkerhetsfaktoren til skråningen er 

kjent. Et mer nøyaktig estimat får man, spesielt for skråninger med sikkerhet et stykke over 

1,0, hvis også sprøhetsgraden til materialet er kjent. Det presiseres dog at relasjonene 

presentert i Figur 58 ikke kan brukes utenfor området de er definert for, dvs. at de kun kan 

brukes for skråninger med sikkerhetsfaktor mellom ca. 1,05 og 1,2. Trenden utenfor dette 

området er ikke undersøkt i denne studien, og er derfor ukjent. 

Analyser av bruddflatene fremprovosert av erosjon i de ulike modellskråningene viser at 

overkonsoliderings- og sprøhetsgrad har liten innvirkning på beregnet bruddflategeometri 

(Figur 59-Figur 64), med unntak av at skråningen med minst overlagring og svært sprøtt 

materiale (a.1.) går noe dypere enn de andre (Figur 62). Bruddflaten som dannes i de ulike 

modellskråningene etter erosjon må sees på som en initiell bruddflate som kan utløse et 

initialskred i skråningene. Som beskrevet i kapittel 2.3.3 vil et slikt initialskred kunne 

forårsake en retrogressiv bruddutvikling som propagerer bakover i skråningen der materialet i 

skråningen består av sensitiv leire. Dette vil ikke være tilfellet for skråninger med ikke-

sensitivt materiale, der et initialskred normalt ikke forårsaker ytterligere skred. En slik videre 

retrogressiv bruddutvikling er ikke mulig å visualisere i PLAXIS 2D, ettersom programmet 

ikke er utviklet for å beregne utløp av skred, men heller initialisering av brudd. Selv om 

bruddflatenes geometri for de ulike skråningskonfigurasjonene tilsynelatende er tilnærmet 

identiske, betyr altså ikke dette at "sluttscenarioet" vil være det samme dersom et initialskred 

skjer i en tilfeldig kvikkleireskråning.  
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Figur 65 viser at skjærbåndene i alle modellskråningene følger elementnettet, og at tykkelsen 

varierer mellom 1 og 2 elementbredder. Skjærbåndene i de svært sensitive og de moderat 

sensitive materialene er tilnærmet like brede (ca. 1 elementbredde), noe som kan tyde på at 

elementnettet ikke er fint nok til å fange opp mulig varierende effekt av materialenes ulike 

sprøhetsgrad. Skjærbåndene som dannes i de ikke-sensitive materialene (a.3., b.3. og c.3.) 

preges av å være deformert i mindre grad enn skjærbåndene i de sensitive materialene, i 

tillegg til å ha tykkere skjærbånd (ca. 2 elementbredder) (Figur 65). I en skråning med ikke-

sensitivt materiale må det gå et gjennomgående brudd (fra skråningsfot til skråningstopp) før 

ΣMstage reduseres, dvs. at når denne funksjonen begynner å bli redusert vil skråningen allerede 

være i brudd, og beregningene stopper opp. Dette antas å være årsaken til de begrensede 

skjærtøyningene i disse materialene.  

Bruddmekanismene i de tre skråningene med mest sensitivt materiale (a.1., b.1. og c.1.) er 

undersøkt ved å studere utviklingen av totale skjærtøyninger og parameteren K2 i ulike 

beregningstrinn (Figur 66 og Figur 67). I alle de tre skråningene fører erosjonen til 

kontinuerlige tøyninger fra skråningsfot til skråningstopp (Figur 66). For skråningen a.1. ser 

det ut til at disse initielle tøyningene er nok til at det etter hvert dannes et lokalt brudd i den 

aktive (øvre) delen av skråningen. Det dannes derimot ikke umiddelbart brudd i skråningsfot. 

Årsaken til dette kan være at erosjonen fører til at skråningsfoten påføres direkteskjær (i form 

av horisontal deformasjon), og at det ved direkteskjær er nødvendig med større tøyninger for 

å oppnå brudd enn i en aktiv sone (Tabell 5). I tillegg er materialet i skråningsfot noe 

overkonsolidert (T.O.L.=6 m), mens materialet lengre oppe er normalkonsolidert. Dette 

medfører at den øvre delen av skråningen har lavere skjærfasthetsgradient (økning i 

skjærfasthet med dybden) enn den nedre. Det lokale bruddet propagerer mot skråningsfot 

gjennom de ulike beregningstrinnene, og ved beregningsslutt har det blitt dannet et 

gjennomgående brudd i skråningen.  

Bruddflaten i skråning c.1. flater ikke ut i den nedre delen av skråningen slik som den gjør for 

skråning a.1. Dette medfører at det ikke er noen direkteskjærssone i skråning c.1., og at den 

heller kun er utsatt for aktivt skjær (i form av at jordmaterialet beveger seg nedover). I 

skråning c.1. blir materialet i skråningsfoten overbelastet først, og bruddet propagerer deretter 

fra skråningsfot og opp mot skråningstopp gjennom de ulike beregningstrinnene, før det ved 

beregningsslutt er dannet et gjennomgående brudd. Årsaken til at bruddmekanismen blir slik 

kan være at tøyningene som skal til for å få i gang et brudd i skråningsfot er like store som 
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lengre opp i skråningen, ettersom hele skråning er utsatt for samme type skjærspenninger 

(aktivt skjær). I tillegg er skjærfastheten lengre opp i skråningen høyere enn hva den er i 

skråning a.1. ettersom skråning c.1. har høyere T.O.L. (5 m over skråningstopp, 17 m over 

skråningsfot).  

Bruddmekanismen i skråning b.1. er en slags kombinasjon av bruddmekanismene i a.1. og 

c.1. Det dannes tidlig i beregningsfasen brudd både i skråningsfot og lengre opp i den øvre 

delen av skråningen, men det øvre bruddet propagerer raskere enn det nedre. Ved 

beregningsslutt har bruddene vokst sammen til en sammenhengende bruddflate. Årsaken til at 

denne type bruddmekanisme oppstår kan være at skjærfastheten i den øvre delen av 

skråningen er relativt lav (T.O.L.=0 m over topp skråning), noe som gjør det mulig at de 

første skjærtøyningene som dannes oppover i skråningen er tilstrekkelige til å danne lokalt 

brudd. I tillegg er direkteskjærsonen mindre i b.1. enn i a.1., noe som gjør det mulig at et 

brudd dannes tidligere i skråningsfot her enn i skråning a.1. 

5.2 Byneset 
Antatt tidligere overlagring i foten av skråningen på Byneset er som nevnt i kapittel 3.5.4 ca. 

18 m. Dette innebærer at skråningen har tilnærmet tilsvarende T.O.L.-nivå som den mest 

overkonsoliderte modellskråningen (c-serien). Kvikkleiren i skråningen ved Byneset har ca. 

samme sprøhetsgrad som det sprøeste materialet analysert i modellskråningene (1-serien). 

Dette antyder at skråningen på Byneset og modellskråningen c.1. i teorien skulle kunne 

sammenliknes. Disse to skråningene har dog svært ulik initiell sikkerhetsfaktor og forskjellig 

erosjonsvolum nødvendig for å fremprovosere brudd; skråningen på Byneset har en 

sikkerhetsfaktor på 1,034, og et nødvendig erosjonsvolum på ca. 3,4 m3/m, mens skråning c.1. 

har en sikkerhetsfaktor på 1,207 og et erosjonsvolum på ca. 25,2 m3/m. Den store forskjellen 

kommer av at styrkeparameterne til leiren i skråningen på Byneset, basert på 

grunnundersøkelser, er vesentlig lavere enn antatt styrke, basert på empiriske relasjoner, av 

leiren i skråning c.1. Når beregnede verdier for sikkerhetsfaktor og erosjonsvolum ved brudd 

for Byneset blir plottet inn sammen med tilsvarende verdier for modellskråningene (Figur 68) 

ser man dog at sammenhengen mellom disse to parameterne for modellskråningene samsvarer 

relativt godt med resultatene fra skråningen på Byneset. Det røde punktet i Figur 68 som 

representerer dataene fra Byneset ligger i nærheten av punktene tilhørende modellskråningene 

med lavest sikkerhetsfaktor. Dette kan tyde på at nødvendig erosjon ved brudd ikke 
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nødvendigvis er direkte styrt av overkonsolideringsforholdet, men heller styres av den globale 

sikkerheten til skråningen.  

Figur 69 og Figur 70 viser mobilisering før og etter erosjon inntreffer. Før-situasjonen viser at 

skråningen var mobilisert i svært høy grad før erosjonshendelsen. Dette forklarer hvorfor et 

relativt lite erosjonsvolum er nok til å få skråningen til å gå i brudd. Figur 71 viser hvordan 

skjærtøyningene propagerer bakover i skråningen. Istedenfor å følge en tilnærmet 

sirkelsylindrisk form (slik som observert for modellskråningene) er det tydelig at 

skjærtøyningene følger kvikkleirelaget istedenfor å trenge ned i det ikke-sensitive, 

underliggende leirlaget. Bruddflaten flater altså ut over det ikke-sensitive materialet for å 

fortsette i kvikkleiren før det begynner å bevege seg oppover mot skråningstopp. Dette er en 

indikasjon på at kvikkleiren forstyrres, og at "minste motstands vei" for bruddet er å fortsette 

gjennom kvikkleire som i takt med økte skjærtøyninger mister skjærfastheten istedenfor å gå 

gjennom det ikke-sensitive materialet. 

Bruddmekanismen i skråningen på Byneset er analysert ved å plotte totale skjærtøyninger og 

K2 i ulike beregningstrinn i erosjonsfasen (Figur 72 og Figur 73). Bruddet i skråningen 

initieres i skråningsfoten for så å propagere bakover, og etter hvert oppover, i skråningen 

gjennom de ulike beregningstrinnene. Ved beregningsslutt er et gjennomgående brudd fra 

skråningsfot til skråningstopp dannet. Denne bruddmekanismen er i stor grad lik 

bruddmekanismen som oppstår i modellskråningen c.1. I likhet med skråningen c.1. er 

skråningen på Byneset overkonsolidert (T.O.L. ved skråningstopp er ca. 2 m, T.O.L. ved 

skråningsfot er ca. 18 m), og skjærstyrken oppover i profilet holder seg derved relativt høy 

(selv om den ikke er like høy som i c.1. som beskrevet tidligere). I motsetning til c.1. har 

Bynesetskråningen både en passiv og en direkteskjærsone ved skråningsfoten, noe som kunne 

ha indikert at bruddmekanismen skulle likne mer på mekanismen i skråningen a.1., der 

bruddet først ble initiert i den aktive sonen i den øvre delen av skråningen. Disse resultatene 

indikerer at overkonsolideringsgrad og skjærstyrke oppover i skråningen, og evnen til å 

overføre spenninger til denne delen av sonen har større innflytelse på bruddmekanismen enn 

tilstedeværelse av passiv/direkteskjærsone i skråningsfot. En annen faktor som kan ha 

innvirkning på bruddmekanismen på Byneset er overgangen til ikke-sensitiv leire under 

kvikkleirelaget som får bruddflaten til å "flate ut" før den beveger seg oppover mot 

skråningstopp. 
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5.3 Gjelstad 
I likhet med skråningen på Byneset er materialet i skråningsfoten ved Gjelstad svært 

overkonsolidert, med en antatt tidligere overlagring på ca. 19 m. Dette, i tillegg til at 

materialet i skråningen er svært sprøtt, kunne ha indikert at skråningen var like 

motstandsdyktig mot erosjon som modellskråningen c.1. Figur 74 viser derimot at skråningen 

ved Gjelstad, med sikkerhetsfaktor 1,054 og et erosjonsvolum ved brudd på ca. 2,3 m3/m, 

havner i motsatt ende av plottet, sammen med skråningene med minst T.O.L. og lavest 

sikkerhet. Direkteskjærstyrken i skråningsfoten i skråningen ved Gjelstad og 

modellskråningen c.1. er tilnærmet like (ca. 21 kPa for Gjelstad (Tabell 7, Tabell 10) og ca. 

20 kPa for c.1. (Tabell 14, Tabell 15)), så her er ikke kvikkleirens maksimalstyrke 

medvirkende til den lave sikkerhetsfaktoren for Gjelstad-skråningen. Det som derimot har 

negativ innvirkning på skråningsstabiliteten er den høye skråningshelningen (på det meste ca. 

1:1) samt det tykke laget med friksjonsmateriale (sandlaget), som overlagrer kvikkleirelaget.  

De ulike plottene i Figur 75 viser hvordan deformasjonsutviklingen gjennom de ulike 

beregningstrinnene i erosjonsfasen fører til brudd i Gjelstadskråningen. Fra resultatene 

fremgår det hvordan erosjonen i skråningsfot fører til at kvikkleirelaget deformeres i økende 

grad fra venstre mot høyre, nærmest som en rotasjon av leirlaget, og at denne deformasjonen 

fører til moderat, lokalisert deformering av sandlaget. Denne lokaliserte deformasjonen i 

sandlaget fører igjen til at kvikkleirelaget blir overbelastet lokalt i overgangen mellom de to 

lagene. Dette setter i gang en prosess der det utvikles et smalt deformasjonsbånd også i 

kvikkleiren, og et brudd propagerer mot skråningsfot. Deformasjonene i sandlaget forblir 

svært små inntil et velutviklet skjærbånd er dannet gjennom kvikkleiren. Når dette er skjedd 

begynner sandlaget "å følge etter" kvikkleirelaget, og deformeres i stadig større grad. Denne 

spesielle bruddmekanismen vitner om at samspillet mellom sandlaget og kvikkleirelaget er 

svært viktig i forståelsen av utvikling av kvikkleireskred her, og i områder med tilsvarende 

lagdeling (fast lag av friksjonsmasser over leirlaget). 

Bruddet som oppstår som følge av erosjon vil føre til et initialskred i skråningen, som deretter 

kan føre til utløsning av et større kvikkleireskred. Det er uvisst om dette ville ha ført til 

utglidning av tilsvarende "skalker" (kapittel 2.3.3), eller om bruddet heller ville ha propagert 

gjennom kvikkleiren, i underkant av det stive sandlaget, og dermed resultert i et flakskred 

(kapittel 2.3.2).  
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Ettersom resultatene fra erosjonsfasen viser at sandlaget har stor innvirkning på utvikling av 

brudd i kvikkleirelaget var det ønskelig å undersøke effekten en avlastning i skråningstopp 

ville ha på bruddmekanismen. Beregningene er gjentatt med samme skråningsprofil, men der 

ca. de 2 øverste meterne av sandlaget er deaktivert. Ved å erodere vekk et tilvarende 

jordvolum som det som fikk den opprinnelige skråningen til å gå til brudd (2,3 m3/m), formes 

to skjærbånd i sandlaget, samt noe mer diffuse skjærtøyninger i skråningsfot (Figur 77). 

Deformasjonene i sandlaget er likevel ikke store nok til å overbelaste kvikkleiren (Figur 78), 

og skråningen går dermed ikke til brudd. Disse beregningene viser altså at avlastning i 

skråningstopp kan ha stabiliserende effekt, selv om det destabiliserende inngrepet (erosjon) 

oppstår i skråningsfot. Dette kan være viktig i forhold til prosjektering av sikringstiltak i slike 

områder. I tillegg viser dette at global sikkerhet ser ut til å være avgjørende for potensiell 

utvikling av progressive brudd i kvikkleire, og dermed at tilstedeværelse av sensitiv leire 

nødvendigvis ikke er nok til for å kunne utløse progressive skred. 
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6 Diskusjon 

6.1 Beregningserfaringer 

6.1.1 Mulighet for å overføre resultater til LEM-beregninger 

I de aller fleste prosjekter blir grenselikevektsmetoden (LEM) benyttet for å beregne lokal- og 

områdestabilitet (i den norske geoteknikkbransjen ofte med programmet Novapoint Geosuite 

Stability, men en rekke tilsvarende programverktøy finnes). Slike beregninger resulterer i en 

global sikkerhetsfaktor som ikke tar hensyn til sprøbruddegenskaper (kapittel 2.4.2). NVE 

oppfordrer i sin kvikkleireveileder (NVE, 2014) til at man ved stabilitetsberegning i 

skråninger med kvikkleire kompenserer for dette ved å redusere sprøbruddmaterialets aktive 

udrenerte skjærfasthet med ca. 15% (især hvis skjærfastheten er beregnet fra blokkprøver eller 

CPTU-korrelasjoner). Beregningene utført for modellskråningene i denne studien har som 

beskrevet i kapittel 4 og 5 vist at det er liten forskjell i beregnet global sikkerhet i skråninger 

med- og uten sprøbruddmateriale. Dette kan indikere at NVEs oppfordring om å redusere 

skjærfastheten er for konservativ, ettersom det er først etter at et initielt brudd forekommer at 

sprøbruddmaterialets skjærfasthet reduseres betraktelig. I forbindelse med utbygging/inngrep 

i faresoner for kvikkleireskred må sikkerhetsfaktoren beregnet for situasjonen etter at 

inngrepet er utført overholde gitte krav til skråningsstabiliteten fra NVE (NVE, 2014). En for 

konservativ beregning av sikkerhetsfaktor kan medføre at det må iverksettes mer omfattende 

sikringstiltak enn det som egentlig er nødvendig. For prosjektet vil dette da kunne resultere i 

betydelige merkostnader, og inngrep i terreng, behov for fyllmasser, omfang av gravearbeider 

og transport av masser osv. vil øke.  

Forskjellen i avlastningskapasitet i skråningsfot, dvs. hvor mye skråningen kan avlastes i 

skråningsfot før den går i brudd, mellom sprøbruddmateriale og ikke-sensitivt materiale ble 

studert i forbindelse med NIFS-prosjektet (NGI, 2014b). I studien ble en skredhendelse som 

inntraff i en ravinedal nær Båstad i 1974 tilbakeregnet. PLAXIS 2D med jordmodellen NGI-

ADPsoft ble brukt til dette formålet. Skredet skal ha blitt utløst som følge av bakkeplanering i 

skråningsfot, og i modellen blir dette modellert ved å legge på en vertikal strekklast i nedre 

del av skråningen. Først kjøres beregninger der materialet i skråningen gis 

sprøbruddegenskaper, og strekklasten i skråningsfot økes frem til skråningen går i brudd. 
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Deretter gjentas beregningene, men denne gangen med et ikke-sensitivt materiale. Den 

kritiske lasten for skråningen med sprøbruddmateriale legges på, og deretter gjøres en "c-φ 

reduksjon" for å beregne skråningens sikkerhetsfaktor. Denne sikkerhetsfaktoren blir kalt 

"softeningfaktor", og det konkluderes med at skjærfasteten til sprøbruddmateriale i en LEM-

beregning må reduseres med denne faktoren for at beregningene skal kunne gi tilfredsstillende 

resultater. Beregningene for denne skredhendelsen gir en softeningfaktor på 1,02, altså veldig 

begrenset forskjell i kapasitet i skråningen med og uten sprøbruddmateriale. Selv om 

framgangsmåten ikke sammenfaller med framgangsmåten i denne masteroppgaven, så viser 

også denne studien at kapasiteten i begrenset grad er påvirket av leirens sprøbruddegenskaper.   

Rødvand mfl. (2019) har også studert hvordan maksimalkapasiteten i en leirskråning påvirkes 

av at leiren er kvikk eller ikke-sensitiv. Studien omfatter tilbakeregning av et kvikkleireskred 

som inntraff som følge av oppfylling på toppen av en skråning ved Skjeggestad bro på E18 

gjennom Vestfold i 2015. PLAXIS 2D med jordmodellen NGI-ADPsoft er benyttet for å 

utføre beregningene, og beregningene er utført både med- og uten sprøbruddmateriale. 

Beregningsresultatene fra beregningene med sprøbruddmateriale er deretter sammenliknet 

med en LEM-beregning utført av NVE (2015) for samme skråning. Av sammenligningen 

kommer det frem at akseptabel pålasting (oppfylling) var 17% mindre ved modellering med 

PLAXIS 2D enn ved LEM beregning. Resultatene fra beregningene uten sprøbruddmateriale 

er ikke kommentert. Som tidligere beskrevet kan ikke LEM-beregningene beregne progressiv 

bruddutvikling, og materialet her bør derfor oppføre seg tilnærmet likt et ikke-sensitivt 

materiale i en FEM-modellering. I studien til Rødvand mfl. (2019) er det altså avdekket en 

vesentlig større forskjell mellom beregninger med sprøtt og ikke-sensitivt materiale enn hva 

som er observert i denne oppgaven, og hva som er observert i studiet utført av NGI (2014b). 

Ved skredet på Skjeggestad, studert av Rødvand mfl. (2019), ble ikke skråningsstabiliteten 

svekket som følge av inngrep i skråningsfot, men som følge av oppfylling på toppen av 

skråningen. Forskjell i utløsningsfaktor kan være medvirkende til hvorfor resultatene fra 

Rødvand mfl. (2019) avviker fra resultatene i denne masteroppgaven og i NGIs studie, men 

det antas likevel lite sannsynlig at dette er den eneste årsaken. Skråningshelningen til 

skråningen ved Skjeggestad (ca. 1:8) er betydelig mindre enn skråningshelningene til de ulike 

skråningene analysert i denne masteroppgaven (ca. 1:1-1:2,4) og skråningen ved Båstad (ca. 

1:4). Ifølge NGI (2014b) kan skråningshelning ha innvirkning på forskjellen i 

maksimalkapasitet mellom kvikkleire og ikke-sensitiv leire, og dette kan også være en av 
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årsakene til den høye differansen i kapasitet for henholdsvis PLAXIS-analysene og LEM-

beregningene for Skjeggestad.  

Observasjonene gjort i denne studien, og sammenlikningen med andre studier, indikerer at det 

ikke er helt "rett frem" å forutsi hvilken innvirkning forekomst av kvikkleire eller ikke-

sensitiv leire vil ha på maksimalkapasiteten til en skråning. Ettersom kvikkleireskred kan få 

fatale konsekvenser ansees det som bedre å underestimere en skrånings sikkerhet enn å 

overestimere den, og NVEs oppfordring om å redusere skjærfastheten til kvikkleire med 15% 

i LEM-beregninger kan ansees som et konservativt, men klokt valg.  

Det er likevel av stor interesse å fortsette å undersøke denne problemstillingen for å prøve å 

finne mer entydige svar på effekten sprøbruddmateriale har på maksimalkapasiteten til en 

skråning og sensitiviteten skråninger har for erosjon med tanke på naturlig skredutløsning. 

Dette kan f.eks. gjøres ved å utføre en større og mer omfattende sensitivitetsanalyse enn den 

som er utført i denne masteroppgaven, der sammenlikning med LEM-beregninger også 

utføres.   

6.1.2 Beregning av nødvendig erosjonsvolum for brudd ved en gitt 
sikkerhetsfaktor 

Beregningene har også vist at det relativt sett er større forskjell mellom det svært sprø 

materialet og det ikke-sensitive materialet når erosjon modelleres enn når en global 

sikkerhetsfaktor før erosjon beregnes. Som beskrevet i kapittel 5.1 skyldes dette sannsynligvis 

"dominoeffekten" som et lokalt brudd i sprøbruddmateriale medfører.  I en LEM-beregning 

kan kun globale brudd beregnes, og den progressive mobiliseringen av skråningen vil ikke 

være mulig å fange opp. Det medfører at forskjellen i nødvendig erosjonsvolum ved brudd 

mellom de ikke-sensitive og de sensitive materialene ikke kan analyseres gjennom en LEM-

beregning. 

Basert på beregningene utført for modellskråningene, skredhendelsen på Byneset og 

beregningene for skråningen ved Gjelstad er det funnet et grovt estimat for nødvendig 

erosjonsvolum for å oppnå brudd, vist ved relasjonene i Figur 79. Et alternativ til å utføre 

FEM-beregninger for å finne nødvendig (eller kritisk) erosjon i en gitt skråning, vil da være å 

beregne en global sikkerhetsfaktor med en LEM-beregning, for så å anslå nødvendig (kritisk) 

erosjonsvolum med likningene i Figur 79. Da vil det også være mulig å ta hensyn til 
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sprøhetsgraden av materialet ved å velge likningen tilhørende det svært sprø, moderat sprø 

eller ikke-sensitive materialet. Det understrekes at dette kun vil kunne gi en indikasjon på 

kritisk erosjon før et brudd utløses, og at det ikke kan brukes som en allmenngyldig "fasit". 

 
Figur 79 Sikkerhetsfaktor plottet mot ca. erodert volum ved brudd for Byneset (rødt), Gjelstad (grønt) og de ulike 
modellskråningene (grått/svart). Lineære trendlinjer er plottet for modellskråningene med lik sprøhetsgrad men ulik 
overkonsolideringsgrad. 

6.1.3 Begrensning til studie av initialskred 

Som beskrevet i kapittel 5.1 må bruddflatene som dannes som følge av erosjon i de ulike 

beregningene sees på som lokale svekkelser/initiale bruddflater som i neste omgang kan 

utløse retrogressive skred i skråningene. Erfaringsmessig kan et slikt initialskred føre til et 

retrogressivt skred dersom leiren i skråningen er kvikk. Det er gjort forsøk på å se om en 

retrogressiv videreutvikling var mulig å observere, men dette har ikke ført fram. Dette er altså 

en begrensning i programmet PLAXIS 2D, som gjør at det ikke er mulig å studere hvordan 

om, og i så fall hvordan, et slikt retrogressivt skred vil utvikles i de ulike skråningene 

analysert i denne masteroppgaven.   

Grad av tidligere overlagring (T.O.L.) har vist seg å ha stor betydning både for skråningens 

sikkerhet, og for hvor mye erosjon som skal til for å få utløst et initialskred (Figur 56 og Figur 

57). I en skråning der T.O.L. er høyest i skråningsfot, og lavest ved skråningstopp, noe som er 

typisk for f.eks. en ravineskråning der en bekk har gravd seg nedover i terrenget, vil 
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overkonsolideringsforholdet (OCR) minke innover i skråningen, ettersom in situ jordtrykket 

øker mens det tidligere overlagringstrykket minker (Figur 80). Dette betyr at effekten T.O.L. 

har på skjærfasthet og ADP-forhold også vil minke innover i skråningen. Ettersom PLAXIS 

2D ikke er i stand til å beregne forløpet til retrogressive skred, vil effekten av at OCR 

reduseres innover i skråningen, og altså at OCR er lavere for et sekundærskred enn for et 

initialskred, ikke kunne studeres.  

 
Figur 80 Overkonsolideringsforholdet (OCR) er større i skråningsfot (A) enn innover i skråningen (B) ettersom T.O.L. i A er 
mye høyere enn T.O.L. i B, mens jordtrykket er mye høyere i B enn i A.  

I en studie utført av Wang og Hawlader (2017) er elementmetodeprogrammet "Abaqus" brukt 

til å modellere ulike typer skred i sensitiv leire. I dette programmet kan jordmaterialene flyte 

fritt gjennom et fastsatt elementnett, noe som gjør det mulig å modellere store deformasjoner. 

I studien lyktes det forfatterne å modellere både initialisering og videre utvikling av både 

fremoverrettet progressivt brudd (kapittel 2.3.1) (Figur 81), retrogressivt brudd (kapittel 2.3.3) 

(Figur 82) og "spreads" med dannelse av horster og grabener (Varnes, 1978), se Figur 83. 

Sistnevnte skredmekanisme er typisk for canadiske kvikkleireskred, men er også observert for 

f.eks. Storeggaskredet som gikk i Nordsjøen for ca. 8200 år siden (Bryn mfl., 2005). Denne 

metoden er også blitt brukt til å tilbakeregne Saint-Jude skredet som gikk i Quebec i 2010 

(Wang mfl., 2016). Resultatene i studien samsvarte godt med den faktiske bruddmekanismen 

observert for skredhendelsen.  

 
Figur 81 Fremoverrettet-progressivt brudd som følge av pålasting på toppen av skråningen modellert i Abaqus (Wang og 
Hawlader, 2017). 
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Figur 82 Retrogressivt brudd som følge av erosjon i skråningsfot modellert i Abaqus (Wang og Hawlader, 2017). 

 
Figur 83 "Spread" med dannelse av horster og grabener som følge av erosjon i skråningsfot modellert i Abaqus (Wang og 
Hawlader, 2017). 

For å kunne undersøke bl.a. effekten av reduksjon i overkonsolideringsgrad innover i en 

skråning slik som beskrevet over, ville det ha vært interessant å utføre beregninger i Abaqus 

med de samme geometri- og jordparameterne som er benyttet i PLAXIS-beregningene i denne 

studien. Grunnet tidsbegrensninger ble dette ikke utført i forbindelse med denne 

masteroppgaven. 

Locat mfl. (2014) tilbakeregnet hendelsesforløpet til et "spread" i sensitiv leire i Sainte-

Monique, Canada i 1994. Tilbakeregningen ble gjort ved hjelp av to 

elementmetodeprogrammer; PLAXIS 2D for etablering av initialspenninger, og "BIFURC" 

(Jostad og Andresen, 2002; NGI, 1999) for beregning av skredutløsning og progresjon av 

skredet. I programmet BIFURC predefinerer brukeren en bruddflate, og spenninger beregnes 

deretter langs denne. Denne beregningsmetoden kan også brukes til å modellere retrogressive 

brudd, men ettersom bruddflaten må defineres av brukeren, anses det at metoden til Wang og 

Hawlader (2017) er å foretrekke. 

6.1.4 Avhengighet av elementer og elementnett 

Det at den benyttede versjonen av NGI-ADPsoft ikke omfatter regulariseringsteknikk 

(kapittel 3.2.2) betyr at spenningene og tøyningene i modellen er svært avhengig av 

elementnettet. Selv om et forfinet elementnett er benyttet i modellen, så vil skjærbåndet langs 

bruddflaten ikke kunne være smalere enn størrelsen av ett element. I virkeligheten antas 

skjærbåndtykkelsen å minke med økende grad av sprøhet (Figur 84), og det antas at 

skjærbånd som dannes i kvikkleire kan ha tykkelse ned mot en fraksjon av en millimeter 

(Gylland, 2012). Et slikt tynt skjærbånd vil det ikke være mulig å fremprovosere i den 

benyttede jordmodellen. I alle beregningene i denne oppgaven, der skråningen består av 
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sensitivt materiale, resulterer erosjon i lokalisering av skjærtøyninger i et skjærbånd med 

bredde ca. lik bredden av ett element. For modellskråningene tilsvarer dette ca. 50 cm (Figur 

65), for Byneset ca. 70 cm (Figur 71) og for Gjelstad ca. 45 cm (Figur 76). Det at skjærbåndet 

blir tykkere enn hva som er realistisk fører med seg at materialet vil oppføre seg mindre sprøtt 

enn hva det ville gjort i virkeligheten (Gylland, 2012). Hvis sprøheten er underestimert, så 

betyr dette også at det i virkeligheten kanskje er større variasjoner mellom de ikke-sensitive 

materialene og de sprø materialene enn hva som kommer frem av beregningsresultatene i 

denne studien. Dette kunne vært løst ved å bruke en versjon av NGI-ADPsoft med 

regulariseringsteknikk som gjør det mulig å beregne ikke-lokale tøyninger (NGI, 2016b), men 

dette ble ikke gjort grunnet tidshensyn.  

 
Figur 84 Effekt av sprøbruddegenskaper på skjærbåndtykkelsen som dannes i et materiale under belasting (Gylland, 2012). 

6.1.5 Bruddmekanismer som følge av erosjon 

Bruddmekanismen for skred i sensitiv leire utløst av en destabiliserende perturbasjon (eller 

forstyrrelse) i skråningsfot blir som regel beskrevet ved at perturbasjonen fører til 

overbelastning av leiren lokalt i skråningsfot, og at bruddet deretter propagerer oppover i 

skråningen frem til et gjennomgående brudd er utviklet (f.eks. NVE (2014) og Andresen og 

Jostad (2017)), se Figur 18. 

Beregningene utført for modellskråningene, skråningen på Byneset og skråningen ved 

Gjelstad har derimot vist at erosjon i skråningsfot kan føre til flere ulike bruddmekanismer. I 

skråningen a.1. dannes bruddet først lokalt i den øvre delen av skråningen før det propagerer 

nedover mot skråningsfot. Noe av det samme gjelder for skråningen ved Gjelstad, der brudd i 

sandlaget fører til overbelastning av kvikkleiren i overgangen mellom disse lagene. Bruddet 
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propagerer også her deretter nedover mot skråningsfot. I modellskråningen c.1. og skråningen 

på Byneset oppstår bruddet derimot i skråningsfot for så å propagere oppover i skråningen. I 

modellskråningen b.1. dannes det en "hybrid-bruddmekanisme", der det oppstår lokale brudd 

både i skråningsfot og i øvre del av skråningen som vokser sammen ved beregningsslutt og 

danner en sammenhengende bruddflate. 

Viktige faktorer som har vist seg å være avgjørende for type bruddmekanisme, er 

overkonsolideringsgrad og skjærfasthet, tilstedeværelse av direkteskjærsone og eventuelt 

passiv sone i skråningsfot, samt skråningens lagdeling. Disse funnene indikerer at det er svært 

viktig å ha informasjon om grunnforholdene i flere deler av skråningen for å kunne si noe om 

hvordan en eventuell bruddmekanisme vil kunne se ut. 

6.2 Byneset 

6.2.1 Erosjonshøyde i forhold til observert erosjon 

For skråningen på Byneset er høyden av erosjon nødvendig for å utløse brudd ca. 2 m. Denne 

størrelsen av utglidninger i skråningsfoten samsvarer godt med størrelsene av utglidninger 

observert under befaring i nærliggende raviner (Figur 36, Figur 37). Dette gir en indikasjon på 

at beregningene gjort for Byneset er representative for den reelle skredhendelsen, ettersom 

den modellerte utglidningen (erosjonen) er av "normal" størrelse for området. Det indikerer 

også at det kan være fare for tilsvarende skredhendelser i dette ravinerte området, for områder 

med liknende lagdeling og materialparametere som i skredområdet. 

6.2.2 Evaluering av skråningsstabilitet i nærliggende raviner 

I etterkant av skredhendelsen ble det utført befaringer i ravinelandskapet i området (NVE, 

2012a). I områder som gjennom en topografisk og visuell vurdering så ut til å ha dårlig 

skråningsstabilitet ble det deretter utført grunnundersøkelser for å kartlegge forekomst av 

kvikkleire, og der kvikkleiren lå grunt ble det lagt ut erosjonssikring (Figur 85). Som 

beskrevet i kapittel 3.5.1 ble det ved befaring i forbindelse med denne masteroppgaven i mai 

2019 observert aktiv erosjon i raviner nordøst for skredhendelsen, i et område beliggende rett 

nord for den nordre grensen av erosjonssikring (Figur 85). Dette området er ikke beskrevet i 



112 
 

NVEs befaringsrapport (NVE, 2012a), og heller ikke i en rapport som beskriver 

planleggingen av sikringstiltakene vist i Figur 85 (NVE, 2012b). 

I tillegg til at det ikke er erosjonssikret, er det heller ikke utført grunnundersøkelser i dette 

området. Resultatene fra de nærmeste grunnundersøkelsespunktene, borpunkt 4 og 7 (Figur 

85), antyder sensitiv leire fra henholdsvis ca. kote +85-94 og +65-84 (Figur 86). Ifølge 

www.norgeskart.no ligger bunnen av ravinen der det er oppdaget aktiv erosjon på ca. kote 

+73-75. Dybden av den antatt sensitive leiren i punkt 7 tilsier at det skal kunne ligge sensitiv 

leire i bunnen av ravinen utsatt for utglidninger. Den sensitive leiren antas i midlertid å ligge 

noe høyere i punkt 4 (ca. 10 m høyre enn ravinebunn), men dette punktet ligger også lengre 

unna den utsatte ravinen enn punkt 7.  

Det er ikke opptatt prøveserier i borpunkt 4 og 7, så forekomst av kvikkleire kan ikke 

fastslåes med sikkerhet. Resultatene fra dreietrykksonderingene og CPTU i punkt 4 indikerer 

dog forekomst av svært bløte lag, og uten videre grunnundersøkelser i området kan det ikke 

utelukkes at det finnes kvikkleirelag nær ravinebunnen i den utsatte ravinen. Ifølge NGUs 

løsmassekart er det registrert en mindre, og en større, skredgrop langs den utsatte ravinen 

(Figur 87). Det største av disse er på størrelse med skredhendelsen som inntraff i 2012, og 

formen på skredgropen indikerer at dette har vært et kvikkleireskred. Dette er med på å 

forsterke hypotesen om at det kan ligge kvikkleire i grunnen. Ravineskråningene i området 

med aktiv erosjon likner i stor grad skråningen der 2012-skredet antas å ha startet, både i form 

av skråningshøyde og skråningshelning (Figur 41, Figur 88, Figur 89). Dette indikerer at hvis 

det er forekomst av kvikkleire i dette området, så kan det tenkes at et skred kan utløses som 

følge av kun en liten forverring av stabiliteten. Det understrekes at det vanligvis ikke vil 

kunne gå et nytt skred der det allerede er registrert skred, da kvikkleiren her mest sannsynlig 

allerede har glidd ut. De mest kritiske delene av ravinene er dermed i områdene der det ikke 

har gått skred tidligere. 

http://www.norgeskart.no/
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Figur 85 Oversikt over utførte grunnundersøkelser i området rundt skredhendelsen på Byneset (løsneområdet er markert med 
grønt). Grunnundersøkelser utført av Trondheim Kommune er markert med lilla punkter, og grunnundersøkelser utført av 
andre aktører er markert med grønne punkter. Erosjonssikrede raviner er markert med rosa streker (etter Figur 36). Kart 
hentet fra https://kart5.nois.no/trondheim. Aktiv erosjon nord i området observert ved befaring i forbindelse med denne 
oppgaven i mai 2019.  
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Figur 86 Dreietrykksondering og CPTU i borpunkt 4 (venstre), og dreietrykksondering i borpunkt 7 (høyre) (Trondheim 
kommune, 2012). Antatt sensitive leirlag er markert med rosa. 

 
Figur 87 Løsmassekart med registrerte tidligere skredhendelser. Kart hentet fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse.  
Erosjonssikrede områder markert med rosa. Aktiv erosjon nord i området observert ved befaring i forbindelse med denne 
masteroppgaven i mai 2019. 
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Figur 88 Tverrsnitt AA' i ravinedal der aktiv erosjon er observert. Kart hentet fra www.atlas.nve.no. Erosjonssikrede 
områder markert med rosa. 

 
Figur 89 Profil AA' som vist i Figur 88. Tverrsnitt hentet fra www.atlas.nve.no. Mulig forekomst av sensitiv leire i grunnen, 
basert på grunnundersøkelser i borpunkt 7 (Figur 86), er markert med rosa.  

6.2.3 Meteorologiske data, flomfare og valg av vannføringsnivå 

Vannstanden i beregningene gjort for skredhendelsen på Byneset er satt til 2 m over 

skråningsfot. I måneden før skredhendelsen inntraff ble det ved nærmeste værstasjon 

(Leinstrand) målt en markant reduksjon i snødybde, i tillegg til relativt store nedbørsmengder 

i dagene før skredet (1. januar 2012) (Figur 90). Denne reduksjonen i snødybde betyr 

nødvendigvis snøsmelting, noe som igjen fører til økt vannstand i vassdragene. Værstasjonen 

måler ikke temperatur, men ut ifra at snødybden går mot null 29. desember tyder det på at 

mye av nedbøren som falt f.o.m. 22. desember falt som regn og/eller som snø om natten som 
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deretter smeltet igjen om dagen. Det er rimelig å anta at snøsmeltingen og nedbøren i form av 

regn medfører økt vannstand i elver og bekker, noe som igjen kan bidra til sterkere strøm, økt 

vannhastighet og muligens økt erosjon. Ettersom dette foregikk på vinterstid er det også mulig 

at det var tele i de øvre lagene, noe som vil gjøre bakken mer impermeabel og dermed føre til 

at mer av vannet renner som overflatevann ned mot en bekk/elv. NVEs aktsomhetskart for 

flom (Figur 91) viser at maksimal vannstigning er ca. 3-4 m i Brenselbekken der skredet 

startet. Basert på dette og nedbørs- og snødybdedata anses det som rimelig å anta at 

vannføringen i Brenselbekken kan ha vært på ca. 2 m. 

 
Figur 90 Nedbør og snødybde desember 2011 ved Leinstrand målestasjon. Data hentet fra www.eklima.no. 

 

Figur 91 Aktsomhetskart for flom i området rundt skredhendelsen på Byneset. Utløsningsområdet er markert med rød ring. 
Kart hentet fra https://temakart.nve.no/link/?link=flomaktsomhet. 
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6.3 Gjelstad 

6.3.1 Parametervalg for sandlaget 

Løsmassene i skråningen ved Gjelstad består av bl.a. et ca. 3-12 m tykt topplag sand 

overliggende kvikkleire (kapittel 3.6.3). Dette sandlaget er tykkest mot elven, og minker 

deretter innover skråningsplatået. Ettersom skråningen ned mot elven er svært bratt vil et slikt 

friksjonsmateriale by på utfordringer i beregningsprosessen. Erfaringsmessig vil 

friksjonsmaterialer som sand ha lav til ingen kohesjon eller attraksjon, og dilatansvinkelen er 

som regel antatt lik null. Hvis slike verdier velges for sandlaget ved Gjelstad, vil 

beregningene resultere i at det ikke er mulig å opprette likevekt av skråningen slik skråningen 

står i dag, og det vil utvikles grunne brudd i den bratte elveskråningen. Siden dette ikke er 

realistisk ettersom skråningen faktisk står i likevekt i dag, er det valgt å gi sandlaget noe 

kohesjon og attraksjon, samt å velge dilatansvinkelen for sandlaget etter PLAXIS' anbefaling; 

ψ=φ-30° (PLAXIS, 2019a) (kapittel 3.6.4). Dette ansees som realistiske parametervalg 

ettersom erfaringer fra grunnundersøkelser i området tilsier at sandlaget er svært hardt. Det er 

dog ikke utført laboratorieforsøk for prøver fra dette sandlaget, så en del usikkerhet er knyttet 

til disse verdiene. Både prøvetaking og innbygging av intakte prøver for laboratorieforsøk av 

denne type materiale er svært krevende. 

6.3.2 Sammenlikning av resultater fra FEM- og LEM-beregninger 

Som beskrevet i kapittel 3.6.3 er det utført stabilitetsberegninger i Novapoint Geosuite 

Stability (LEM-beregning) for skråningen ved Gjelstad i forbindelse med soneutredning for 

fare for kvikkleireskred (NGI, 2019). Udrenerte beregninger resulterte i en sikkerhetsfaktor 

(Fc) på 1,05 (Figur 92), noe som samsvarer godt med beregningene i denne oppgaven som 

resulterte i en sikkerhetsfaktor på 1,054. I beregningene utført av NGI er sandlaget antatt 

kohesjonsløst, og friksjonsvinkelen er satt til 35°. Disse styrkeparameterne er for lave til at en 

skråning med opp mot 45° helning kan stå i likevekt. For å unngå at beregningene dermed 

skulle resultere i overflateglidninger i sandlaget (som ikke er av interesse for utløsning av 

kvikkleireskred) ble glideflaten tvunget ned i kvikkleiren ved bruk av funksjonen "restrict 

shear surfaces" (NGI, 2019). Skjærflaten som dannes i LEM-beregningene er noe grunnere 

enn skjærflaten beregnet i FEM-beregningene. I tillegg følger skjærflaten beregnet av NGI en 

sirkelsylindrisk form nesten helt opp til skråningstopp, mens bruddflaten beregnet i denne 
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studien har en tydelig "knekk" i overgangen mellom sandlaget og kvikkleirelaget. Bruddflater 

dannet i LEM-beregninger vurderes generelt som mindre presise enn bruddflater beregnet 

med FEM-beregninger, ettersom bruddflaten i en LEM-beregning må fastsettes i forkant av 

beregningene.   

Som vist tidligere i denne oppgaven (kapittel 5.1) er det ikke detektert stor forskjell i 

maksimalstyrke mellom ikke-sensitive og sensitive materialer. Dette bør indikere at det ikke 

skal være store forskjeller i globale sikkerhetsfaktorer beregnet med LEM og FEM for 

skråninger med kvikkleire der skjærstyrkeprofilene sammenfaller. Skjærstyrkeprofilene og 

ADP-forholdene benyttet i LEM-beregningene utført av NGI og i FEM-beregningene 

beskrevet i denne oppgaven er i samme størrelsesorden, men ikke identiske. Effekten 

beregningsmetode (FEM eller LEM) har på global sikkerhetsfaktor kan dermed ikke 

sammenliknes direkte uten forbehold. Likevel vurderes det som rimelig å anta at likheten i 

beregnet sikkerhetsfaktor kan være med på å forsterke påstanden om at forskjell i beregnet 

sikkerhetsfaktor med LEM og FEM ikke bør variere nevneverdig. 

Både i Geosuite- og PLAXIS-beregningene er det tatt grep for å unngå overflateglidninger i 

sandlaget; henholdsvis ved å ta i bruk funksjonen "restrict shear surfaces" i Geosuite og ved å 

skru opp kohesjonen, attraksjonen, friksjons- og dilatansvinkelen i PLAXIS. Resultatene 

bærer preg av usikkerheten parametervalgene som er tatt. 

 
Figur 92 Til venstre: utsnitt av stabilitetsberegninger utført av NGI i Novapoint Geosuite Stability i forbindelse med 
soneutredning for kvikkleireskred ved Gjelstad (NGI, 2019). Til høyre: utsnitt som viser totale skjærtøyninger i skråningen 
etter erosjon, beregnet med PLAXIS. Røde, stiplede linjer viser bruddflaten beregnet med Geosuite (udrenerte beregninger).   

6.3.3 Avlastning eller erosjonssikring? 

I elve- og bekkeløp der aktiv erosjon kan observeres, og der sprøbruddmateriale er registrert i 

de tilhørende skråningene, er det vanlig praksis å erosjonssikre skråningsfot for å unngå 

utløsning av kvikkleireskred. Dette gjøres både for å unngå selve erosjonen, men også fordi 
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det tas for gitt at avlastning av kvikkleiren i skråningsfot vil føre til lokal svekkelse av 

stabiliteten, og at et kvikkleireskred vil kunne utløses som følge av at bruddet propagerer fra 

skråningsfot og oppover/bakover i skråningen (NVE, 2014).  

Denne studien har vist, bl.a. gjennom beregningene for den lagdelte skråningen ved Gjelstad, 

at erosjon i skråningsfot ikke nødvendigvis fører til at et brudd propagerer fra skåningsfot og 

oppover, men at det heller kan propagere fra skråningstopp og nedover. For skråningen ved 

Gjelstad skyldes dette at deformasjoner i sandlaget fører til overbelastning av kvikkleiren i 

overgangen mellom disse to lagene (se kapittel 5.3 for detaljer). Avlasting av platået på 

toppen av skråningen har her vist seg å være et godt tiltak for å øke beregningsmessig 

sikkerhet og motstandsdyktighet mot at skråningen går til brudd som følge av erosjon. Den 

avlastede skråningen har en sikkerhetsfaktor på 1,232, noe som er en prosentvis økning på ca. 

17 % fra dagens situasjon (med sikkerhetsfaktor på 1,054).  

Ved utbygging i områder med høy fare for kvikkleireskred (slik som Gjelstad), stiller NVE 

krav til forbedring eller vesentlig forbedring (avhengig av hvilken tiltakskategori inngrepet 

plasseres i) av skråningens sikkerhetsfaktor (Figur 93), etter at inngrepet er utført (NVE, 

2014). Dersom en eventuell utbygging i Gjelstadskråningen i seg selv ikke forverrer 

skråningsstabiliteten, vil avlastning av ca. 2 m av sandlaget på toppen av skråningen være nok 

til å tilfredsstille både kravet om forbedring (9%) og vesentlig forbedring (13,5%) av 

sikkerhetsfaktoren. Erosjon utover størrelsen av det kritiske erosjonsvolumet som er beregnet 

å resultere i at dagens skråning går til brudd er ikke påført den avlastede skråningen. Effekten 

av dette bør derfor undersøkes nærmere før man kan konkludere med at avlastning på toppen 

av skråningen er tilstrekkelig til å forhindre utløsning av kvikkleireskred.  

 
Figur 93 Krav til forbedring/vesentlig forbedring av sikkerhetsfaktor etter utbygging i område med fare for områdeskred 
(NVE, 2014). Initial sikkerhetsfaktor for Gjelstadskråningen og tilhørende forbedringskrav er markert med rød/mørkerød pil. 
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7 Oppsummering og konklusjoner 
Hovedmålet med denne masteroppgaven er å etablere sammenhenger mellom erosjon og 

utløsning av kvikkleireskred i skråninger med forskjellige karakteristika (topografi, stratigrafi 

og geotekniske egenskaper). Numerisk modellering med elementprogrammet PLAXIS 2D er 

brukt til dette formålet. 

En sensitivitetsanalyse av en modellskråning er utført for å få et innblikk i hvordan ulike 

faktorer påvirker skråningens sikkerhet når den utsettes for erosjon. Elementer som er lagt 

vekt på er effekten av sprøhetsgrad og tidligere overlagring. I tillegg er to naturlige skråninger 

analysert; skråningen ved Byneset i Trøndelag, der et stort erosjonsutløst kvikkleireskred gikk 

i 2012, og elveskråningen mot Lågen ved Gjelstad ved Larvik, der aktiv erosjon er registrert i 

elveløpet og kvikkleire er påvist i grunnen, men hvor det p.t. ikke er kjent at større skred i 

kvikkleire er utløst. 

Følgende konklusjoner kan trekkes fra studiens resultater: 

• Høyt tidligere overlagringsnivå og dermed høyt overkonsolideringsforhold (OCR) i 

skråningsfot har stor positiv innvirkning på en skrånings sikkerhet og 

motstandsdyktighet mot å gå til brudd som følge av erosjon.  

• Beregningene viser at det relativt sett er større forskjell mellom det svært sprø 

materialet og det ikke-sensitive materialet når erosjon modelleres enn når en global 

sikkerhetsfaktor før erosjon beregnes. Denne forskjellen skyldes progressiv 

bruddutvikling som følge av lokalisert erosjon i skråningsfot. Et slikt resultat ville det 

ikke vært mulig å komme frem til i en LEM-beregning. 

• Forskjellen mellom størrelsen av nødvendig erosjonsvolum for brudd i henholdsvis 

kvikt og ikke-sensitivt materiale øker drastisk fra skråningen med størst tidligere 

overlagring, til skråningen med minst tidligere overlagring. Dette understreker 

viktigheten av å detektere forekomst av kvikkleire i skråninger med lav sikkerhet, da 

et svært lite inngrep i skråningsfot her kan være nok til å utløse et stort 

kvikkleireskred. 

• Det er utarbeidet relasjoner som gir et grovt anslag på hvor mye erosjon som skal til 

før en skråning går i brudd, gitt at skråningens sikkerhetsfaktor og sprøhetsgrad er 
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kjent. Det bemerkes at disse relasjonene kun kan brukes innenfor domenet de er 

definert for (ca. FS=1,05-1,2), og for tilsvarende topografi og lagdeling. 

• Svært lite forskjell i global sikkerhetsfaktor før erosjon er beregnet for skråningene 

med henholdsvis sensitivt og ikke-sensitivt materiale (mellom 0,6% og 2%). En studie 

der effekten av bakkeplanering i skråningsfot blir analysert, med både kvikt og ikke-

sensitivt materiale i skråningen resulterer i samme minimale forskjell (NGI, 2014b). 

En annen studie der effekten av pålasting på toppen av skråningen for henholdsvis 

sensitivt og ikke-sensitivt materiale ga derimot en forskjell på 17% (Rødvand mfl., 

2019). Skråningshelning og forskjell i utløsningsmekanisme kan være medvirkende 

faktorer til variasjon i kapasitet, men dette bør undersøkes nærmere.  

• Anbefaling i NVEs kvikkleireveileder (NVE, 2014) om å redusere aktiv udrenert 

skjærfasthet til kvikkleire med 15% i LEM-beregninger vurderes for konservativt 

basert på resultatene i denne masteroppgaven. Likevel, sett i sammenheng med andre 

studier (se forrige punkt), anbefales det å følge NVEs råd før mer informasjon fra flere 

studier foreligger. 

• Alle bruddene i de undersøkte skråningene med sensitivt materiale resulterer i 

skjærbånd med tykkelse lik ca. 1 elementbredde. Det er ikke forskjell i tykkelse 

mellom de svært sensitive og litt sensitive materialene, noe som kan indikere at 

elementnettene brukt i beregningene ikke er fine nok for å skille mellom disse 

sprøhetsgradene. Bruddene i skråningene med ikke-sensitivt materiale gir derimot 

bredere skjærbånd, noe som tyder på at elementnettet i hvert fall er fint nok til å 

avdekke forskjeller mellom ikke-sensitivt og sprøtt materiale. Resultatene i 

doktoravhandlingen til Gylland (2012) indikerer at man får større effekt av større 

sprøhet ved å bruke et finere elementnett. 

• Det oppstår flere typer bruddmekanismer som følge av erosjon i de ulike skråningene. 

Typen bruddmekanisme avhenger av bl.a. skråningens overkonsolideringsgrad og 

skjærfasthet, tilstedeværelse av direkteskjærsone (og eventuelt passiv sone) i 

skråningsfot og skråningens lagdeling. Bruddene har vist seg å mobiliseres "ovenfra 

og ned", "nedenfra og opp" eller ved en kombinasjon av disse bruddmodene. 
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• Bruddflatene som dannes i de ulike beregningene utført i denne oppgaven har alle 

tilnærmet sirkelsylindrisk form, og må sees på som initiale bruddflater som kan utløse 

initielle utglidninger i skråningene. Ettersom PLAXIS 2D er utviklet for å beregne 

bruddmekanismer, og ikke utløp, vil det være vanskelig å modellere et retrogressivt 

skred. Denne begrensningen betyr imidlertid ikke at ikke et slikt retrogressivt skred 

kan oppstå i de undersøkte skråningene som følge av et initialskred med påfølgende 

globalt brudd i skråningen.  

• Høyden av kritisk erosjonsvolum nødvendig for å utløse brudd i skråningen ved 

Byneset er ca. 2 m. Basert på feltobservasjoner av erosjonssår i nærliggende raviner er 

dette størrelsen på en "typisk" erosjonsutglidning i området. Meteorologiske data tyder 

på at det var økt vannføring i ravinenettet i forkant av skredhendelsen i 2012, noe som 

kan tenkes å ha medført en situasjon med økt erosjon og påfølgende utløsing av skred.  

• Som nevnt i punktet over ble det ved befaring av ravinelandskapet på Byneset 

observert aktiv erosjon i en ravine i nærheten av området for skredhendelsen i 2012. 

Analyser av terrengmodell for området og analyser av geomorfologiske kart viser at 

det tidligere har gått skred langs denne ravinen, samt at skråningshelninger og høyder 

likner skråningsgeometrien til skråningen der skredet i 2012 antas å ha startet. 

Analyser av resultater fra de nærmeste grunnundersøkelsespunktene kan ikke utelukke 

forekomst av kvikkleire i bunnen av den aktuelle ravinen. Disse funnene indikerer at 

det kan være fare for kvikkleireskred i ravinen (riktignok langs deler av strekningen 

der det ikke tidligere har gått større kvikkleireskred). Det anbefales at 

skråningsstabiliteten i dette området vurderes nærmere med beregninger og evt. 

grunnundersøkelser. 

• Samspillet mellom sand- og kvikkleirelaget i Gjelstadskråningen har vist seg å være 

svært viktig for utviklingen av brudd i kvikkleirelaget. Erosjonen medfører at 

kvikkleiren deformeres i økende grad fra venstre mot høyre, noe som fører til et 

lokalisert brudd i sandlaget som igjen fører til overbelastning av kvikkleiren i 

overgangen mellom de to lagene. Denne lokale overbelastningen av kvikkleiren fører 

deretter til at et brudd propagerer gjennom kvikkleirelaget mot skråningsfoten og 

danner et tynt skjærbånd. Dette viser at lagdelte skråninger kan medføre komplekse 



123 
 

bruddmekanismer som avhenger av flere faktorer enn kvikkleirens 

sprøbruddegenskaper.  

• I Gjelstadskråningen indikerer beregninger at en ca. 2 m avlastning av sandlaget på 

toppen av skråningen vil føre til at bruddmekanismen beskrevet i punktet over ikke 

oppstår. Avlastning av skråningen fører også til en økning i global sikkerhetsfaktor,  

som er tilstrekkelig for å tilfredsstille NVEs krav om prosentvis forbedring dersom 

utbygning av området planlegges (NVE, 2014).  

De viktigste funnene i denne studien er: 

o Detektering av kvikkleire i skråninger med lav global sikkerhet er svært viktig, 

ettersom forskjellen mellom størrelsen av kritisk erosjonsvolum i henholdsvis kvikt og 

ikke-sensitivt materiale i slike skråninger er svært stor. 

o Denne studien, og liknende studier (NGI, 2014b; Rødvand mfl., 2019), viser sprikende 

resultater i forhold til hvilken betydning forekomst av kvikkleire har på en skrånings 

globale sikkerhetsfaktor.  

o Analyser av topografiske data og grunnundersøkelser, sett i sammenheng med 

beregningene gjort for skredhendelsen på Byneset i 2012, indikerer at det kan være 

fare for nye kvikkleireskred i området. 

o Forekomst av kvikkleire er nødvendigvis ikke nok for å kunne utløse progressive 

skred. Studien der toppen av skråningen ved Gjelstad blir avlastet indikerer at global 

sikkerhet er avgjørende for utvikling av progressive skred.  
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8 Forslag til videre arbeid 
Jordmodellen NGI-ADPsoft er i denne oppgaven, tillegg til beregning av effekten av erosjon, 

også brukt til beregning av initialspenninger. Som regel antas en skråning å bli dannet over 

lang tid, og det er generelt rimelig å anta at denne prosessen foregår under drenerte forhold. 

NGI-ADPsoft-modellen er som tidligere beskrevet en totalspenningsmodell, som ikke er 

egnet til å analysere drenerte prosesser. Det hadde derfor vært interessant å ta i bruk en annen 

jordmodell for å beregne initialspenningene i de ulike skråningene, for så å bytte til NGI-

ADPsoft når effekten av erosjon skal beregnes. Problemet med denne fremgangsmåten er at 

det ikke er gitt at de to ulike jordmodellene "snakker sammen" i form av at spenninger, 

tøyninger og andre parametere overføres korrekt i overgangen mellom den ene modellen til 

den andre. Dette må i så fall undersøkes nærmere hvis en slik fremgangsmåte tas i bruk.  

Uavhengig av sprøhetsgrad resulterte erosjonsberegningene i denne oppgaven i at 

skjærtøyningene lokaliserte seg i skjærbånd med bredde ca. lik bredden av ett element 

(unntatt for skråningene med ikke-sensitivt materiale). Som diskutert tidligere kan dette tyde 

på at elementnettet ikke er fint nok til å vise forskjellen i sprøhet mellom de ulike materialene. 

For å undersøke effekten av variasjon i sprøhetsgrad nærmere hadde det vært av interesse å 

gjenta beregningene med en versjon av NGI-ADPsoft som inkluderer regulariseringsteknikk 

for kontroll av skjærbåndtykkelsen. Dette gjør det mulig å studere ikke-lokale tøyninger, dvs. 

at tøyningene ikke lengre er avhengige av elementnettet. 

Som beskrevet innledningsvis var et av målene med denne oppgaven å forstå "hva som skal 

til" for at erosjon skal kunne være en utløsende faktor for kvikkleireskred i ulike skråninger. 

Ønsket var at dette skulle være et skritt på veien mot å utarbeide bedre rutiner for å ta hensyn 

til erosjon i faregradsevaluering av kvikkleiresoner. Resultatene i denne oppgaven har gitt 

noen generelle anbefalinger omkring dette temaet, men mer konkrete råd kunne ha vært 

utarbeidet ved utførelse av en mer omfattende sensitivitetsanalyse. Ved å f.eks. sammenlikne 

et større antall FEM- og LEM-beregninger for ulike skråninger ville det vært mulig å si noe 

mer presist om det er mulig å beregne seg fram til en nøyaktig nok kapasitet med LEM. Det 

ville også vært mulig å finne ut om det er noen spesielle grep som kan gjøres i beregningene 

(f.eks. justeringer av styrkeparametere) i LEM-beregninger (som fortsatt er dominerende i 

bransjen for vanlige rådgivningsoppdrag) for å oppnå et resultat som best mulig gjenspeiler 

virkeligheten for skråninger med kvikkleire. 
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For å kunne undersøke bl.a. effekten av reduksjon i overkonsolideringsgrad innover i en 

skråning slik som beskrevet i kapittel 6.1.3, ville det ha vært interessant å utføre beregninger i 

et annet program som gjør det mulig å modellere retrogressiv bruddutvikling. 

Elementmetodeprogrammet Abaqus kan være et egnet til dette formålet. 

Beregningene for Gjelstadskråningen resulterte i en svært kompleks bruddmekanisme. Det 

foreligger ikke detaljert informasjon om materialparameterne til sandlaget i dette 

beregningsprofilet, så parameterne ble satt ut ifra erfaringsverdier. For å kunne få økt 

forståelse for hvilke bruddmekanismer som kan oppstå i slike lagdelte skråninger hadde det 

vært interessant å utføre beregninger for en eller flere liknende skråninger der 

laboratorietester av jordprøver fra alle de ulike lagene i skråningen(e) foreligger. 
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Vedlegg A Elementmetoden (FEM) 
Følgende beskrivelser av elementmetoden (FEM) er et sammendrag fra boken "Finite element 

analysis in geotechnical engineering – Theory" (Potts og Zdravković, 1999).   

Elementmetoden er en metode som kan etablere tilfredsstillende løsninger på en rekke 

praktiske problemer som ikke lar seg løse analytisk. Metoden kan benyttes til å løse både én- 

og flerdimensjonale problemer. Metoden baserer seg på følgende fremgangsmåte: 

1. Diskretisering 

Modellen deles opp i en rekke mindre elementer, som vist i Figur A. 1. Slike elementer 

kan ha ulike former, men for to- og tredimensjonale problemer er tre- og firkantelementer 

de vanligste. De ulike elementene knyttes sammen i knutepunkter og danner dermed en 

helhetlig geometri som representerer det aktuelle problemet.  

 
Figur A. 1 Typiske elementer og elementnett for 2D elementmodellering. En "node" er engelsk for "knutepunkt". (Potts og 
Zdravković, 1999).  

2. Forskyvningstilnærming 

Den primære ukjente i en FEM-analyse er forskyvningsfeltet, som endrer seg over 

problemdomenet. Spenninger og tøyninger er sekundærvariabler som kan avledes fra 

forskyvningsfeltet når det er bestemt. I et todimensjonalt problem kan forskyvningsfeltet 
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beskrives av to globale forskyvninger; u og v, i henholdsvis x- og y-koordinatretninger. 

Hovedtilnærmingen som må gjøres i en FEM-analyse er å finne ut hvordan disse 

forskyvningskomponentene varierer over undersøkelsesdomenet. Det er helt nødvendig at 

forskyvningene i ett element er kompatibel med forskyvningene dets naboelement, slik at 

"hull" ikke oppstår.  

Det antas at forskyvningskomponentene har en enkel polynomial form, der polynomets 

grad avhenger av antall knutepunkt per element. For et tre-knutepunkts element (med 

knutepunktkoordinater (xn, yn) der n=i, j, m) får man da følgende relasjoner: 

 𝜕𝜕𝑤𝑤 = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑤𝑤 + 𝑡𝑡3𝜕𝜕𝑤𝑤 

𝜕𝜕𝑗𝑗 = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑗𝑗 + 𝑡𝑡3𝜕𝜕𝑗𝑗 

𝜕𝜕𝑚𝑚 = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑚𝑚 + 𝑡𝑡3𝜕𝜕𝑚𝑚 

 

( 31 ) 
 

 𝜕𝜕𝑤𝑤 = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑤𝑤 + 𝑡𝑡3𝜕𝜕𝑤𝑤 

𝜕𝜕𝑗𝑗 = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑗𝑗 + 𝑡𝑡3𝜕𝜕𝑗𝑗 

𝜕𝜕𝑚𝑚 = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑚𝑚 + 𝑡𝑡3𝜕𝜕𝑚𝑚 

( 32 ) 
 

Hvis man løser ( 31 ) og ( 32 ) for ai og bi (der i=1, 2, 3) i forhold til 

knutepunktsforskyvningene un og vn (der n=i, j, m), vil man kunne uttrykke 

forskyvningskomponentene i forhold til verdiene de har i knutepunktene på følgende 

måte: 

 �𝜕𝜕𝜕𝜕� = [𝑁𝑁]�𝜕𝜕𝑤𝑤 𝜕𝜕𝑗𝑗  𝜕𝜕𝑚𝑚 𝜕𝜕𝑤𝑤 𝜕𝜕𝑗𝑗  𝜕𝜕𝑚𝑚 �
𝑇𝑇

= [𝑁𝑁] �𝜕𝜕𝜕𝜕�𝑚𝑚
 ( 33 ) 

 

Der [N] er kjent som formfunksjonsmatrisen, og k er antall knutepunkt.  

3. Elementlikninger 

Elementlikningene bestemmer hvert enkelt elements oppførsel, da de kombinerer 

forskyvningskompatibilitet, likevekt og konstitutive forhold (forhold mellom spenninger 

og tøyninger). Ved å justere ( 33 ) noe kan vi beskrive inkrementelle forskyvninger, Δd, på 

følgende måte: 
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 {∆𝑑𝑑} = �∆𝜕𝜕∆𝜕𝜕� = [𝑁𝑁] �∆𝜕𝜕∆𝜕𝜕�𝑚𝑚
= [𝑁𝑁]{∆𝑑𝑑}𝑚𝑚 ( 34 ) 

 

Plan tøyning kan som tidligere beskrevet i kapittel 2.4.3 fremstilles med følgene likninger:   

 
∆𝜀𝜀𝑥𝑥 = −

𝜕𝜕(∆𝜕𝜕)
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  ∆𝜀𝜀𝑦𝑦 = −
𝜕𝜕(∆𝜕𝜕)
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  ∆𝛾𝛾𝑥𝑥𝑦𝑦 = −
𝜕𝜕(∆𝜕𝜕)
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜕𝜕(∆𝜕𝜕)
𝜕𝜕𝜕𝜕

 

∆𝜀𝜀𝑧𝑧 = ∆𝛾𝛾𝑥𝑥𝑧𝑧 = ∆𝛾𝛾𝑦𝑦𝑧𝑧 = 0; {∆𝜀𝜀}𝑇𝑇 = �∆𝜀𝜀𝑥𝑥 ∆𝜀𝜀𝑦𝑦 ∆𝛾𝛾𝑥𝑥𝑦𝑦 ∆𝜀𝜀𝑧𝑧 �
𝑇𝑇
 

( 35 ) 
 

Ved å kombinere likning ( 34 ) og ( 35 ) for et element med k knutepunkt vil man få 

følgende relasjon:  

 {∆𝜀𝜀} = [𝐵𝐵]{∆𝑑𝑑}𝑚𝑚 ( 36 ) 
 

Hvor [B] inneholder kun derivater av formfunksjonsmatrisene Nk, og {∆𝑑𝑑}𝑚𝑚 inneholder 

knutepunktsforskyvninger i ett element. 

De konstitutive forholdene i modellen kan skrives på følgende form: 

 {∆𝜎𝜎} = [𝐷𝐷]{∆𝜀𝜀} ( 37 ) 
 

Der {∆𝜎𝜎}𝑇𝑇 = �∆𝜎𝜎𝑥𝑥 ∆𝜎𝜎𝑦𝑦 ∆𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 ∆𝜎𝜎𝑧𝑧�
𝑇𝑇
 og [D] er en konstitutiv matrise. Sistnevnte matrise er 

ulikt definert i ulike jordmodeller. 

For å kunne bestemme elementlikningene for lineær materialoppførsel må prinsippet om 

minste stillingsenergi vurderes. Den totale stillingsenergien til et objekt er følgende: 

Total stillingsenergi (E) = Tøyningsenergi (W) – Arbeid utført av påførte laster (L) 

For å finne minste stillingsenergi må uttrykket over deriveres og settes lik null: 

 𝛿𝛿∆𝐸𝐸 = 𝛿𝛿∆𝑊𝑊 − 𝛿𝛿∆𝐿𝐿 = 0 ( 38 ) 
 

Ved å diskretisere stillingsenergien slik at den tilsvarer summen av hvert enkelt elements 

stillingsenergi, og ved å bruke likning ( 34 ) for å omskrive tøyningsenergien, og likning ( 

36 ) og ( 37 ) for å omskrive arbeidet utført av påførte laster, vil man kunne skrive et sett 

med likninger på følgende form: 
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�[𝐾𝐾𝐸𝐸]𝑗𝑗({∆𝑑𝑑}𝑚𝑚)𝑗𝑗

𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

= �{∆𝑂𝑂𝐸𝐸}
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 
( 39 ) 

 

Der  [𝐾𝐾𝐸𝐸] = ∫[𝐵𝐵]𝑇𝑇[𝐷𝐷][𝐵𝐵]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝜕𝜕ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡𝑠𝑠𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒 ;         

         {∆𝑂𝑂𝐸𝐸} = ∫[𝑁𝑁]𝑇𝑇{∆𝐹𝐹}𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑒𝑒 + ∫[𝑁𝑁]𝑇𝑇{∆𝑇𝑇}𝑑𝑑𝑂𝑂𝜕𝜕𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝜕𝜕𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒. 

For detaljert fremgangsmåte for å oppnå likning ( 39 ) vises det til Potts og Zdravković 

(1999). 

Problemet er dermed redusert til å finne løsning på og summere hver enkelt 

elementlikevektslikning: 

 [𝐾𝐾𝐸𝐸]{∆𝑑𝑑}𝑚𝑚 = {∆𝑂𝑂𝐸𝐸} ( 40 ) 
 

4. Systemlikninger 

Etter at likningene for hvert element i elementnettet er konstruert, må disse kombineres til 

et likningssett for å kunne finne en løsning på det totale systemet. Hvis materialet som 

analyserer er lineært elastisk, vil følgende likningssett gjelde: 

 [𝐾𝐾𝑢𝑢]{∆𝑑𝑑}𝑚𝑚𝑢𝑢 = {∆𝑂𝑂𝑢𝑢} ( 41 ) 
 

Hvor [KS] er systemets stivhetsmatrise, {∆𝑑𝑑}𝑚𝑚𝑢𝑢 er en vektor som inneholder de ukjente 

frihetsgradene (knutepunktforskyvningene) for hele elementnettet, og {∆𝑂𝑂𝑢𝑢} er systemets 

lastvektor.  Systemets stivhetsmatrise oppnås ved å summere hvert elements 

stivhetsmatrise, mens man tar hensyn til antall frihetsgrader som elementene har felles. 

Randbetingelser for lastforhold og for forskyvninger må defineres for at systemlikningene 

skal kunne løses. Randbetingelser som angår lastforholdene påvirker {∆𝑂𝑂𝑢𝑢}  i 

systemlikningen, og kan være f.eks. eksterne laster, jordens egenvekt og vekten av 

utgravde eller konstruerte elementer. Randbetingelsene som angår forskyvninger påvirker 

{∆𝑑𝑑}𝑚𝑚𝑢𝑢. 

Hvis materialet som analyseres derimot er ikke-lineær elastisk eller elasto-plastisk, noe 

som er tilfelle når vi analyserer jord, vil konstitutivitetsmatrisen [D] ikke være konstant 

men endres med last- og forskyvningsendringer. Variasjon av konstitutivitetsmatrisen 
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fører til variasjon i systemets stivhetsmatrise [𝐾𝐾𝑢𝑢], noe som innebærer at likning ( 41 ) 

ikke vil kunne gi riktig løsning. For å derimot oppnå en riktigere løsning må 

randbetingelsene påføres i flere inkrementelle steg, og for hvert inkrement må følgene 

løsning løses: 

 [𝐾𝐾𝑢𝑢]𝑤𝑤{∆𝑑𝑑}𝑚𝑚𝑢𝑢𝑤𝑤 = {∆𝑂𝑂𝑢𝑢}𝑤𝑤 ( 42 ) 
 

Hvor i er inkrementnummeret. Den endelige løsningen er gitt ved å summere løsningene 

fra hvert inkrement.  

5. Løsning av systemlikninger 

Ettersom [𝐾𝐾𝑢𝑢]𝑤𝑤 er avhengig av spenninger og tøyninger, vil den ikke være konstant, men 

variere gjennom inkrementet, så med mindre inkrementene er veldig små må dette tas 

hensyn til. Løsningen av likning ( 42 ) blir dermed et komplisert problem, og det finnes 

ulike løsningsalgoritmer til dette formålet. Som nevnt tidligere gir elementløsningen 

generelt tilnærmede løsninger for to- og tredimensjonale problemer. Nøyaktigheten av 

løsningen avhenger av elementstørrelsen. Jo mindre elementer, jo mer nøyaktig vil en 

tilnærmet løsning være. En analyse med mindre elementer vil dog være mer tidskrevende 

enn en analyse med større elementer. Det er derfor viktig å overveie hvilken grad av 

nøyaktighet det er behov for i løsningen av et gitt problem, og deretter bruke minst mulig 

antall elementer for å oppnå den ønskede nøyaktigheten. Når systemlikningene er løst og 

verdier for knutepunktforskyvninger oppnådd vil det være mulig å derivere sekundære 

variabler som spenninger og tøyninger fra disse.  
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Vedlegg B Grunnlag for parametere 

B.1 Byneset 

B.1.1 Grunnundersøkelser benyttet for å etablere geoteknisk modell 

Grunnundersøkelser fra Thakur mfl. (2012) 

Poretrykksmålinger og resultater fra prøveserier i BP 2 og 12, CPTU i BP 12 og 

triaksialforsøk i BP 2 hentet fra Thakur mfl. (2012). 

 
Figur B. 1 Poretrykksavlesninger i borpunkt 2 og 12 på Byneset (Thakur mfl., 2012).  
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Figur B. 2 CPTU i borpunkt 12 på Byneset (Thakur mfl., 2012). 
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Figur B. 3 Geotekniske data fra prøveserie i borpunkt 2 på Byneset (Thakur mfl., 2012). 

 

Figur B. 4 Geotekniske data fra prøveserie i borpunkt 12 på Byneset (Thakur mfl., 2012). 
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Figur B. 5 Aktivt treaksialforsøk (CAUa) for prøve i borpunkt 2 i dybde 8,36 m på Byneset (Thakur mfl., 2012). 
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Grunnundersøkelser hentet fra Trondheim kommune (2012) 

Dreietrykksonderinger og CPTU for borpunkt 2, 5 og 12 hentet fra Trondheim kommune 

(2012). 

 
Figur B. 6 Dreietrykksondering i borpunkt 5 og 12, samt CPTU i borpunkt 5 på Byneset (Trondheim kommune, 2012). 
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Figur B. 7 Dreietrykksondering og CPTU i borpunkt 2 på Byneset (Trondheim kommune, 2012). 
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B.1.2 Tilpasning triaksialforsøk til modellkurve for NGI-ADPsoft 

Tilpasset modellkurve etter triaksialforsøk i borpunkt 2. Den tilpassede kurven er brukt for 

inputverdier til NGI-ADPsoft. 

 
Figur B. 8 Utsnitt av modellkurve før peak for input til NGI-ADPsoft tilpasset triaksialforsøk i borpunkt 2 på Byneset (Figur 
B. 5).  

 

Figur B. 9 Modellkurve (før og etter peak) for input til NGI-ADPsoft tilpasset triaksialforsøk i borpunkt 2 på Byneset (Figur 
B. 5).  
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B.2 Gjelstad 

B.2.1 Grunnundersøkelser benyttet for å etablere geoteknisk modell 

Borplan med oversikt over grunnundersøkelser utført ved Stubberud 

Borplan med oversikt over grunnundersøkelser utført i ulike runder, og av ulike firma, i 

området rundt Stubberud (NGI, 2015). Grunnundersøkelsene utført i borpunktene 111, 117 og 

118 er spesielt lagt vekt på i etableringen av geoteknisk modell for profil H ved Gjelstad. 

 
Figur B. 10 Borplan over grunnundersøkelser utført (hovedsakelig) i Stubberudområdet (NGI, 2015). Områder med 
relevante borpunkt er forstørret. 
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Grunnundersøkelser hentet fra NGI (2014a) 

Tolkning av CPTU i borpunkt 217 og 218 hentet fra NGI (2014a).

 
Figur B. 11 Tolkning av CPTU i borpunkt 217 ved Stubberud (NGI, 2014a). 
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Figur B. 12 Tolkning av CPTU i borpunkt 218 ved Stubberud (NGI, 2014a). 
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Grunnundersøkelse hentet fra GeoStrøm AS (2011) 

Treaksialforsøk i borpunkt 111 hentet fra GeoStrøm AS (2011).

 
Figur B. 13 Aktivt treaksialforsøk (CAUa) i borpunkt 111 ved Stubberud (GeoStrøm AS, 2011). 



146 
 

Borplan med oversikt over grunnundersøkelser utført ved Gjelstad 

Borplan med oversikt over grunnundersøkelser utført i området ved Gjelstad (NGI, 2019). 

Grunnundersøkelsene utført i BP 534 er spesielt lagt vekt på i etableringen av geoteknisk 

modell for profil H ved Gjelstad. 

 
Figur B. 14 Borlplan med oversikt over grunnundersøkelser utført ved Gjelstad (NGI, 2019). Relevant beregningsprofil og 
relevante grunnundersøkelser er forstørret. 
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Grunnundersøkelser hentet fra NGI (2019) 

Tolkning av CPTU i borpunkt 534 hentet fra NGI (2019).

 
Figur B. 15 Tolkning av CPTU i borpunkt 534 ved Gjelstad (NGI, 2019). 
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B.2.2 Tilpasning triaksialforsøk til modellkurve for NGI-ADPsoft 

Tilpasset modellkurve etter triaksialforsøk i borpunkt 111. Den tilpassede kurven er brukt for 

inputverdier til NGI-ADPsoft. 

 
Figur B. 16 Utsnitt av modellkurve før peak for input til NGI-ADPsoft tilpasset triaksialforsøk i borpunkt 111 ved Stubberud 
(Figur B. 13). 

 

Figur B. 17 Modellkurve (før og etter peak) for input til NGI-ADPsoft tilpasset triaksialforsøk i borpunkt 2 på Byneset (Figur 
B. 13). 
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Vedlegg C Beregningsresultater 

C.1 Modellskråninger 
Tabell C. 1 Oversikt over resultater fra de ulike modellskråningskonfigurasjonene. 

    Økt gravitasjon 
  

Erosjon 
  

Indeks Egenskap ΣMstage 
(maks) 

SF Høyde 
[m] 

Volum 
[m3/m] 

ΣMstage 
(maks) 

a.1. Modellskråning 0 m TOL 
over topp, 6 m over fot, 
svært sensitivt  

0,040 1,040 1,4 2,1 0,964 

a.2. Modellskråning 0 m TOL 
over topp, 6 m over fot, 
noe sensitivt 

0,044 1,044 1,6 2,8 0,964 

a.3. Modellskråning 0 m TOL 
over topp, 6 m over fot, 
ikke sensitivt 

0,061 1,061 2,3 5,75 0,975 

b.1. Modellskråning 0 m TOL 
over topp, 12 m over fot, 
svært sensitivt 

0,095 1,095 2,8 8,4 0,947 

b.2. Modellskråning 0 m TOL 
over topp, 12 m over fot, 
noe sensitivt 

0,102 1,102 3 9,75 0,991 

b.3. Modellskråning 0 m TOL 
over topp, 12 m over fot, 
ikke sensitivt 

0,106 1,106 3,2 11,2 0,952 

c.1. Modellskråning 5 m TOL 
over topp, 17 m over fot, 
svært sensitivt 

0,207 1,207 4,8 25,2 0,933 

c.2. Modellskråning 5 m TOL 
over topp, 17 m over fot, 
noe sensitivt 

0,213 1,213 5,1 28,05 0,954 

c.3. Modellskråning 5 m TOL 
over topp, 17 m over fot, 
ikke sensitivt 

0,215 1,215 5,3 30,48 0,917 
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C.1.1  Modellskråning a.1. 

 
Figur C. 1 Modellskråning a.1., K1 før erosjon. 

 
Figur C. 2 Modellskråning a.1., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 3 Modellskråning a.1., K2 etter erosjon. 
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Figur C. 4 Modellskråning a.1., totale skjærtøyninger etter erosjon. 

 
Figur C. 5 Modellskråning a.1., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. ΣMstage 
for de tre ulike fasene i beregningene. 

  

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon 
Erosjon 
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C.1.2 Modellskråning a.2.  

 
Figur C. 6 Modellskråning a.2., K1 før erosjon. 

 
Figur C. 7 Modellskråning a.2., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 8 Modellskråning a.2., K2 etter erosjon. 
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Figur C. 9 Modellskråning a.2., totale skjærtøyninger etter erosjon. 

 
Figur C. 10 Modellskråning a.2., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. 
ΣMstage for de tre ulike fasene i beregningene. 

  

Refordeling spenninger (NIL-fase) 
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C.1.3 Modellskråning a.3. 

 
Figur C. 11 Modellskråning a.3., K1 før erosjon. 

 
Figur C. 12 Modellskråning a.3., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 13 Modellskråning a.2., totale skjærtøyninger etter erosjon. 
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Figur C. 14 Modellskråning a.3., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. 
ΣMstage for de tre ulike fasene i beregningene. 

C.1.4 Modellskråning b.1. 

 
Figur C. 15 Modellskråning b.1., K1 før erosjon. 

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon Erosjon 
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Figur C. 16 Modellskråning b.1., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 17 Modellskråning b.1., K2 etter erosjon. 

 
Figur C. 18 Modellskråning b.1., totale skjærtøyninger etter erosjon. 
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Figur C. 19 Modellskråning b.1., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. 
ΣMstage for de tre ulike fasene i beregningene. 

C.1.5 Modellskråning b.2. 

 
Figur C. 20 Modellskråning b.2., K1 før erosjon. 

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon Erosjon 
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Figur C. 21 Modellskråning b.2., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 22 Modellskråning b.2., K2 etter erosjon. 

 
Figur C. 23 Modellskråning b.2., totale skjærtøyninger etter erosjon. 
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Figur C. 24 Modellskråning b.2., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. 
ΣMstage for de tre ulike fasene i beregningene. 

C.1.6 Modellskråning b.3. 

 
Figur C. 25 Modellskråning b.3., K1 før erosjon. 

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon Erosjon 
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Figur C. 26 Modellskråning b.3., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 27 Modellskråning b.3., totale skjærtøyninger etter erosjon. 

 
Figur C. 28 Modellskråning b.3., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. 
ΣMstage for de tre ulike fasene i beregningene. 

Refordeling spenninger (NIL-fase) 
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C.1.7 Modellskråning c.1. 

 
Figur C. 29 Modellskråning c.1., K1 før erosjon. 

 
Figur C. 30 Modellskråning c.1., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 31 Modellskråning c.1., K2 etter erosjon. 
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Figur C. 32 Modellskråning c.1., totale skjærtøyninger etter erosjon. 

 
Figur C. 33 Modellskråning c.1., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. ΣMstage 
for de tre ulike fasene i beregningene. 

  

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon Erosjon 
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C.1.8 Modellskråning c.2. 

 
Figur C. 34 Modellskråning c.2., K1 før erosjon. 

 
Figur C. 35 Modellskråning c.2., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 36 Modellskråning c.2., K2 etter erosjon. 
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Figur C. 37 Modellskråning c.2., totale skjærtøyninger etter erosjon. 

 
Figur C. 38 Modellskråning c.2., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. ΣMstage 
for de tre ulike fasene i beregningene. 

  

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon Erosjon 
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C.1.9 Modellskråning c.3. 

 
Figur C. 39 Modellskråning c.3., K1 før erosjon. 

 
Figur C. 40 Modellskråning c.3., K1 etter erosjon. 

 
Figur C. 41 Modellskråning c.3., totale skjærtøyninger etter erosjon. 
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Figur C. 42 Modellskråning c.3., plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. ΣMstage 
for de tre ulike fasene i beregningene. 

C.2 Byneset 
Tabell C. 2 Tabell som oppsummerer resultater for Byneset. 

  Økt gravitasjon 
  

Erosjon 
   

ΣMstage (maks) SF Høyde [m] Volum [m3/m] ΣMstage (maks) 
Byneset  0,03 1,034 1,7 3,4 0,888 

 
Figur C. 43 K1 for Byneset før erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), og blå farge er 0 (mobilisering lik initial 
mobilisering).  

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon Erosjon 
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Figur C. 44 K1 for Byneset etter erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), og blå farge er 0 (mobilisering lik initial 
mobilisering). 

 
Figur C. 45 K2 for Byneset etter erosjon. Rød farge er 1 (residualstyrke nådd), og blå farge er 0 (maksimalstyrke nådd). 

 
Figur C. 46 Totale skjærtøyninger for Byneset etter erosjon. Skjærtøyninger øker i verdi fra blått til rødt. 
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Figur C. 47 Byneset, plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. ΣMstage for de tre 
ulike fasene i beregningene. 
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C.3 Gjelstad 
Tabell C. 3 Tabell som oppsummerer resultater for Gjelstad. 

  Økt gravitasjon  Økt gravitasjon 
etter erosjon 

Erosjon  

 ΣMstage 
(maks) 

SF ΣMstage 
(maks) 

SF Høyde 
[m] 

Volum 
[m3/m] 

ΣMstage 
(maks) 

Gjelstad  0,054 1,054 - - 1,6 2,3 0,995 
Gjelstad 
m/avlastning 

0,232 1,232 0,165 1,165 1,6 2,3 1* 

*erosjonsvolumet som får Gjelstadskråningen slik den står idag til å gå i brudd, 

fremprovoserer ikke brudd dersom det først avlastes i skråningstopp ved å fjerne ca. 2 m av 

sandlaget. 

C.3.1 Gjelstad 

 
Figur C. 48 K1 for Gjelstad før erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), og blå farge er 0 (mobilisering lik initial 
mobilisering). 
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Figur C. 49 K1 for Gjelstad etter erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), og blå farge er 0 (mobilisering lik initial 
mobilisering). 

 
Figur C. 50 K2 for Gjelstad etter erosjon. Rød farge er 1 (residualstyrke nådd), og blå farge er 0 (maksimalstyrke nådd). 

 
Figur C. 51 Totale skjærtøyninger for Gjelstad etter erosjon. Skjærtøyninger øker i verdi fra blått til rødt. 
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Figur C. 52 Gjelstad, plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. ΣMstage for de tre 
ulike fasene i beregningene. 

C.3.2 Gjelstad m/avlastning 

 
Figur C. 53 K1 for Gjelstad etter avlastning i skråningstopp, før erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), og blå farge 
er 0 (mobilisering lik initial mobilisering). 

Refordeling spenninger (NIL-fase) 

Økt gravitasjon 

Erosjon 
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Figur C. 54 K1 for Gjelstad etter avlastning i skråningstopp og erosjon. Rød farge er 1 (maksimalstyrke nådd), og blå farge 
er 0 (mobilisering lik initial mobilisering). 

 
Figur C. 55 K2 for Gjelstad etter avlastning i skråningstopp erosjon. Rød farge er 1 (residualstyrke nådd), og blå farge er 0 
(maksimalstyrke nådd). 

 
Figur C. 56 Totale skjærtøyninger for Gjelstad etter avlastning i skråningstopp og erosjon. Skjærtøyninger øker i verdi fra 
blått til rødt. 
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Figur C. 57 Gjelstad m/avlastning, plott som viser CSP (current stiffness parameter/gjeldende stivhetsparameter) ifht. 
ΣMstage for de fem ulike fasene i beregningene. 
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