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Sammendrag 
 
NGI har utført vurdering av område- og lokalstabilitet for planlagt byggeprosjekt på 
Skjønhaugtunet. Byggetomten ligger innenfor den eksisterende kvikkleiresonen 470 
Hønsi, og potensiell kvikkleireskredfare må derfor vurderes. Vurderingene er gjort på 
grunnlag av utførte grunnundersøkelser på tomten og i skråningen øst for tomten, samt 
tilgjengelige data fra tidligere grunnundersøkelser.   
 
Det er ikke påvist kvikkleire på selve byggetomten, men nede i skråningen mot øst, ca. 
150 m nedenfor byggetomten, er det påvist kvikkleire i ett punkt. Skred i kvikkleire i 
dette området vil imidlertid ikke berøre byggetomten. Byggetomten vurderes ikke utsatt 
for kvikkleireskredfare, og tilfredsstiller således krav til skredsikkerhet ut fra TEK 10.  
 
For dagens topografi er krav til lokalstabilitet iht. Eurokode 7 tilfredsstilt. Stabilitet av 
skråninger må vurderes for aktuell utforming av prosjektet.  
 

http://www.ngi.no/
mailto:NGI@ngi.no
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Det er gjort en foreløpig vurdering av oppfylling med gravemasser fra tomten i 
skråningen øst for byggetomten. Stabiliteten er beregnet for oppfylling mellom kote 
+175 og +kote 165 med høyde inntil 3 m i sentrale deler av fyllingen. Oppfyllingen 
synes teknisk gjennomførbar, men må vurderes nærmere ved detaljprosjekteringen.  
 
Det bør vurderes supplerende kartlegging i skråningen for detaljert avgrensning av 
kvikkleira i området hvor oppfylling er tenkt. I detaljprosjekteringen må det også settes 
krav til utforming, utleggingsmåte, drenerende lag, samt komprimeringsmåte 
(vibrerende komprimering bør ikke benyttes). 
 
Revidert planskisse fra Romerike Arkitekter AS, oversendt NGI 18. mai 2017, endrer 
ikke konklusjonene i rapporten. 
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1 Innledning 
Gjerdrum Boligutvikling AS v/Odd Sæther har engasjert Norges Geotekniske Institutt 
(NGI) som geoteknisk konsulent for å avklare skredfare i forbindelse med et 
utbyggingsprosjekt på Skjønhaugtunet i Ask. Det aktuelle området er vist på Figur 1.1. 
Skredfare er i første rekke knyttet til potensiell kvikkleireskredfare.  
 

 
Figur 1.1 Oversiktskart over Ask i Gjerdrum kommune med det aktuelle prosjektområdet 
markert (https://www.norgeskart.no). Tomten ligger innenfor kvikkleiresonen 470 Hønsi. 

 
Selve byggetomten er flat, og ligger på toppen av en høy terrasse på ca. kote +180. 
Planskisse for byggeprosjektet er vist på Figur 1.2. 
 

https://www.norgeskart.no/
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Figur 1.2 Revidert planskisse for byggeprosjektet på Skjønhaugtunet utarbeidet av Romerike 
arkitekter (ref. /10/) 

 
 
2 Krav til områdestabilitet og skråningsstabilitet  
Byggeområdet ligger innenfor kvikkleiresone 470 Hønsisletta (se Figur 2.1), slik at 
kvikkleireproblematikken må vurderes. Sonen er klassifisert med skredfareklasse "Lav", 
konsekvensklasse "Meget alvorlig" og risikoklasse "4 Høy".  
 
Utbygging innenfor kartlagte og potensielle fareområder for kvikkleireskred må generelt 
tilfredsstille krav iht. TEK10 (ref. /1/). For kvikkleireområder viser TEK10 til NVEs 
retningslinjer (ref. /2/). Generelt antas det å være potensiell kvikkleireskredfare for 
skråninger med helning over 1:15. Krav til byggeprosjekter i slike områder knyttes til 
beregnet materialfaktor γm ("sikkerhetsfaktor") for områdestabiliteten, dvs. stabilitet av 
mest kritiske skråning innenfor kvikkleiresonen. Krav for å tillate utbygging er at 
materialfaktor γm må være større enn 1,4, dersom kvikkleireskred er en reell fare for 
byggeområdet.  
 
Dersom kvikkleireskredfare ikke skulle være en relevant problemstilling, må 
stabilitetsforhold lokalt for prosjektet likevel tilfredsstille krav i Eurokode 7 (ref. /3/). 
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Dette gjelder både naturlige skråninger som har betydning for prosjektet og evt. 
terrengendringer/utfyllinger av gravemasser osv. Materialfaktor γm må for lokal 
stabilitet være større enn 1,4 for udrenert analyse, og 1,25 for drenert analyse. 
 

 
Figur 2.1 Kvikkleiresoner rundt Ask sentrum med prosjektområdet beliggende midt i 
kvikkleiresone 470 Hønsisletta 

 
 
3 Grunnforhold 
Som grunnlag for å vurdere skredfare og områdestabilitet har NGI som del av oppdraget 
utført grunnundersøkelser (ref. /4/) for å kartlegge lagdeling og utbredelse av evt. 
kvikkleire/sprøbruddmateriale. Plassering av utførte boringer er vist på Tegning 011. 
Omfanget av undersøkelser er noe større enn behovet for data for vurdering av område-
stabiliteten, ved at det er gjennomført tilleggsprøvetaking også i grunne jordlag (ned til 
5 m dybde) i borpunktene 1 og 4 på byggetomten. Hensikten er at undersøkelsene derved 
også gir noe tilleggsinformasjon for innledende vurdering av fundamenteringsløsninger 
for byggeprosjektet. Vurderinger av fundamenteringsløsninger er imidlertid ikke utført. 
 

Prosjektområde 
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Det er utført 7 dreietrykksonderinger, hvorav fire på selve byggetomten, og tre nede i 
skråningen mot øst. I tre borpunkter, 1, 4 og 7, er det i tillegg utført både prøvetaking og 
CPTU-sondering. I borpunkt 4 er det nedsatt poretrykksmålere i to nivåer. En oversikt 
over utførte undersøkelser er vist i Tabell 3.1. Tabellen angir sondert dybde gjennom 
løsmasser, nivå for fast grunn/antatt bergoverflate (NB: ikke sikker bergpåvisning), samt 
tolket forekomst av kvikkleire. 
 
Tabell 3.1 Oversikt over borpunkter, koordinater og undersøkelsesmetode 

Bor-
punkt 

Terreng-
nivå 

Sondert 
dybde  i 

løsmasser 
1) 

Fast grunn/ 
antatt berg Metode 

Potensiell 
kvikkleire? 

Nr. Kote m Kote DrT CPTU PZ PR - 
1 180,1 21,4 158,7 1 1  8 Nei 2) 
2 180,3 19,0 161,3 1    Nei 3) 
3 181,3 18,2 163,1 1    Nei 3) 
4 181,2 17,2 164,0 1 1 2 8 Nei 2) 
5 170,6   7,7 162,9 1    Nei 4)  
6 170,3   7,0 163,3 1    Nei 4)  
7 160,7 10,1 150,6 1 1  5 Ja 2) (fra 4 m) 

1) Sonderingene gir ikke sikker bergkontroll, men er stoppet mot fast grunn/antatt berg. 
2) Tolkning bekreftet ved prøvetaking/laboratorieundersøkelser. 
3) Tolkning basert på sondering 1 og 4 som er liknende, og hvor det er avkreftet kvikkleire. 
4) Sonderingsmotstand øker betydelig i hele dybden, og tolkes ikke som kvikkleire. 
 
3.1 Løsmassemektighet og bergoverflate 

Boret dybde gjennom løsmasser på byggetomten (borpunktene 1 tom. 4) varierer fra 
17,2 m lengst i øst (borpunkt 4) til 21,4 m lengst i vest (borpunkt 1). I skråningen er det 
mindre løsmasseoverdekning, hhv. 7,7 og 7,0 m i borpunktene 5 og 6, og 10,1 m i 
borpunkt 7.  
 
Antatt bergoverflate varierer lite for borpunktene 1 tom. 6, fra kote 164,0 i borpunkt 4 
til +158,7 i borpunkt 1. Nede i skråningen ved borpunkt 7 ligger antatt bergoverflate 
lavere, på ca. kote 150,6. Dreietrykksondering gir ikke sikker bergpåvisning.  
 
3.2 Lagdeling og forekomst av kvikkleire 

På byggetomten viser prøver fra borpunkt 1 og 4 tørrskorpe til 2-3 meters dybde, deretter 
går leira gradvis over til bløtere, middels fast leire. Målt romvekt av leira er i hovedsak 
mellom 19 kN/m3 og 20 kN/m3

,
 med gravimetrisk vanninnhold i hovedsak varierende fra 

25 % til 35 %. Prøvene fra borpunkt 1 og 4 inneholdt ikke kvikkleire/sprøbrudd-
materiale. Ut fra sonderingskurvene anses det heller ikke å være kvikkleire i bor-
punktene 2 og 3, og det er derved ikke indikasjon på, eller påvist, kvikkleire på bygge-
tomten.  
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Sonderingene 5 og 6 nede i skråningen viser raskt økende sonderingsmotstanden med 
dybden, og tolkes ikke som kvikkleire. Muligens er det her tidligere oppfylt/planert noe 
i ravinen/bekkedraget.  
 
Dreietrykksonderingen i borpunkt 7 lenger ned i skråningen gir imidlertid klar 
indikasjon på sensitiv/kvikk leire. Analyse av opptatte prøver fra borpunkt 7 bekrefter 
forekomst av kvikkleire/sprøbruddmateriale. Sprøbruddmateriale/kvikkleire antas 
kontinuerlig fra dybde 4 m (dvs. under ca. kote +157) og ned til avsluttet sondering mot 
antatt berg/fast grunn i dybde 10,1 m.  
 
Tolket lagdeling langs lengdeprofil A er vist på tegning 020. Beliggenhet av lengde-
profilet er vist på tegning 011.  
 
3.3 Poretrykk 

Poretrykksmålinger i borpunkt 4, nær kanten av skråningen, viser poretrykksfordeling 
noe lavere enn hydrostatisk. Poretrykksøkningen mellom 8 m og 16 m dybde i borpunkt 
4 er ca. 70 % av hydrostatisk poretrykksøkning. Nøyaktig grunnvannsnivå er ikke 
kontrollert, men basert på CPTU-sondering antas grunnvannet å ligge i ca. 2.5-3 m 
dybde. Det er mulig at poretrykket kan være noe høyere lenger inn mot platået, hvor 
avstanden til skråningen er større. 
 
 
4 Vurdering av kvikkleireskredfare 
Krav om områdestabilitet iht. TEK10 (ref. /1/) og NVEs retningslinjer (ref. /2/) er kun 
relevant innenfor kvikkleireområder hvor det potensielt er reell skredfare. For den 
kartlagte byggetomten, hvor det er utført boringer som omrammer hele det planlagte 
byggeområdert, er det ikke påvist kvikkleire. Det tolkes heller ikke kvikkleire i 
borpunktene 5 og 6 i skråningen nedenfor platået hvor byggetomten ligger. Kvikkleire 
påtreffes først vel 150 m nede i skråningen, ved borpunkt 7 (og trolig noe ovenfor). I 
borpunkt 7 viser grunnundersøkelsene at overkant av kvikkleirelaget ligger på ca. kote 
+157. Antatt utbredelse av kvikkleire langs profil A er vist på tegning 020.  
 
En gjennomgang av tilgjengelige boringer fra Ask sentrum vest og sørvest for 
byggeområdet bekrefter at kvikkleire i Ask sentrum først påtreffes på større dybde/ 
lavere nivå:  

 Data sammenstilt i den innledende gjennomgangen av tilgjengelige data i 
forbindelse med prosjektet på Skjønhaugtunet viste at overkant av kvikkleire 
ikke er indikert eller påvist høyere enn ca. kote +157-160 (ref. /5/).  

 Ved grunnundersøkelser i forbindelse med pågående byggeprosjekt på 
Viervangen, på platået vest for ravinen som avgrenser Hønsi kvikkleiresone 
mot vest, ble det også påvist kvikkleire med overkant ca. på kote +160 (ref. /6/).  
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 Tilsvarende nivå for kvikkleire kan tolkes (og er delvis bekreftet med prøver) i 
borpunkter fra Ask-området, delvis innenfor og delvis utenfor sonen, i 
grunnundersøkelser utført av Løvlien Georåd (ref. /7/). 

 
Oppsummert er det ikke påvist kvikkleire på tomten. Et evt. skred i områder med kvikk-
leire lenger nede i skråningen mot øst, mer enn 150 m unna, vil ikke få konsekvenser for 
byggetomten. Krav til områdestabilitet for byggetomten anses innfridd, og det vurderes 
ikke å være reell kvikkleireskredfare for byggetomten.  
 
 
5 Stabilitetsvurderinger 
Det er utført stabilitetsberegninger for skråningen fra byggetomten mot øst for å vurdere 
lokalstabiliteten for skråningen ned fra platået hvor byggetomten ligger. I tillegg er det 
gjort stabilitetsberegninger for å vurdere mulighet for deponering av gravemasser fra 
tomten i skråningen øst/nordøst for  byggetomten. 
 
5.1 Beregningsparametere  

Udrenert skjærfasthet er tolket fra CPTU-sonderinger i borpunkt 1, 4 og 7 (vedlegg A), 
med metode iht. ref. /9/. Avleste poretrykk fra piezometre installert på to dybder i bor-
punkt 4 samt resultater fra laboratorieundersøkelse av opptatte prøver er benyttet ved 
tolkningen av CPTU-sonderingene. Ved borpunkt 7 er det antatt hydrostatisk pore-
trykksfordeling fra terreng. 
 
Tolkning av CPTU 1 og CPTU 4 indikerer at leira oppe på terrassen (byggetomten) er 
normalkonsolidert i dybden, men at udrenert styrke på grunnere nivå tilsier en betydelig 
overkonsolideringseffekt ned til 12-15 m dybde. Udrenert skjærfasthet er betydelig 
høyere enn normalkonsolidert skjærfasthet i denne delen av dybdeprofilet (prøver er i 
hovedsak karakterisert som middels faste til faste; ref. /4/). I CPTU 1 avtar udrenert 
skjærfasthet gradvis til 6 m dybde, og er derunder konstant ned til 16 m dybde. Herfra 
øker styrken gradvis og følger et normalkonsolidert styrkeprofil til avsluttet sondering 
på 20 m. En liknende utvikling observeres for CPTU 4, med avtakende styrke til 10 m, 
før skjærfastheten er noenlunde konstant til 12 m dybde. Herunder øker skjærfastheten 
noe med dybden. Ødometerforsøk på prøve fra 9,40 m dybde i borpunkt 4 indikerer en 
betydelig overkonsolideringseffekt1 i dette dybdeintervallet (OCR = 2,6). Over-
konsolidering tolket fra ødometerforsøket samsvarer godt med overkonsolidering tolket 
for CPTU 4 i samme dybde. 
 
I CPTU 7 er udrenert skjærfasthet langt lavere under tørrskorpa enn oppe på platået. 
Udrenert skjærfasthet er ca. 30 kPa ned til 5 m dybde. Herfra øker skjærfastheten gradvis 
til avsluttet sondering i dybde 9,3 m. Tolkningen indikerer en tidligere overlagring 
                                                 
1 Overkonsolidering beskrives ved forholdet ocr (over consolidation ratio eller overkonsolideringsgrad); ocr = p'c /p'0  hvor p'c 
største tidligere antatt effektive vertikalspenning i grunnen og p'0 er nåværende vertikale effektivspenning i grunnen.  
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tilsvarende 10-12 m over dagens terrengnivå for leire dypere enn 5-6 m, dvs. 8-10 m 
lavere enn toppen av platået.  
 
Det er utført ett triaksialforsøk på prøve fra borpunkt 4 (ref. /4/). Resultatene viser at 
drenert friksjonsvinkel er opp mot 33˚ (ved antakelse om c' = 0). Med kun ett forsøk er 
det ikke god styring på drenert bruddlinje, men i realiteten vil c' > 0, og friksjonsvinkelen 
vil være noe lavere. En friksjonsvinkel φ' = 32˚ og kohesjon c' = 2 kPa er benyttet for 
leire. For det noe bløtere kvikkleirelaget, hvor det heller ikke er utført triaksialforsøk, er 
det antatt noe lavere styrke (φ' = 30˚ og kohesjon c' = 2 kPa). I tørrskorpelaget er det 
benyttet φ' = 33˚ og kohesjon c' = 0. Vanlige anisotropifaktorer er benyttet for retnings-
avhengighet for udrenert skjærfasthet. Valgte styrkeparametere (drenerte og udrenerte) 
og anisotropifaktorer fremgår av beregningsresultatene (tegning 021 tom. 024). 
  
5.2 Stabilitet av skråningen mot øst - dagens situasjon 

Skråningsstabiliteten er beregnet for dagens situasjon for skråningen øst for bygge-
tomten. Resultater er vist i Tabell 5.1.  
 
Tabell 5.1 Resultater av stabilitetsberegninger, profil A, dagens situasjon 

Analyse Materialfaktor 
γm Kommentarer Tegning 

Drenert 2,13 Dagens situasjon. 021 
Udrenert 1,61 022 

 
Beregningene viser at krav til skråningsstabilitet er tilfredsstilt med god margin for 
dagens topografi (kravet er γm > 1,4 for udrenert analyse, og γm > 1,25 for drenert analyse, 
jfr. avsnitt 2). Kritiske glidesirkler kommer ikke i kontakt med antatt øvre avgrensning 
av kvikkleirelaget, basert på antatt utbredelse ut fra borpunkt 7 lenger ned i skråningen. 
 
Evt. oppfyllinger eller utgravinger vil endre på stabilitetsforholdene, og nye stabilitets-
vurderinger må i så fall gjøres, basert på planlagt ny utforming av terrenget. 
 
5.3 Deponering av gravemasser i skråningen mot øst 

Byggherren ønsker å deponere gravemasser i skråningen øst for byggetomten. Et volum 
på ca. 20.000 m3 er oppgitt (epost fra Odd Sæther 28. april 2016). Det er utført 
foreløpige stabilitetsberegninger for oppfylling, basert på profil A, for å vurdere om en 
slik oppfylling er gjennomførbart.  
 
For stabilitetsanalysene er det antatt at hhv. øvre og nedre avgrensning av oppfylt 
område følger hhv. kote +175 og +165 (Figur 030). Profil A anses å være representativt 
for terrengprofilet i dette området. Oppfyllingen antas gjennomført ved at gravemassene 
legges ut over et område med ustrekning ca. 100 x 100 m, dvs. ca. 2 m gjennomsnittlig 
tykkelse på oppfyllingen. Med antatt utfasing mot omliggende terreng vil tykkelsen av 
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fyllingen være noe større i sentrale snitt gjennom det oppfylte området. For stabilitets-
beregningene er det antatt oppfylling med inntil 3 m tykkelse langs profil A.  
 
Resultater fra stabilitetsanalysene av oppfyllingen er oppsummert i Tabell 5.2, samt vist 
på tegning 023 og 024.  
 
Tabell 5.2 Resultater av stabilitetsberegninger, profil A, oppfylling med gravemasser i 
skråningen 

Analyse Materialfaktor 
γm Kommentarer Tegning 

Drenert 3,06 Oppfylling inntil 3 m tykkelse. 023 
Udrenert 1,44 024 

 
For drenert analyse gir beregningen meget god sikkerhet. For udrenert analyse av 
oppfyllingen er beregnet materialfaktor γm = 1,44; dette er også tilstrekkelig iht. krav til 
stabilitetsforholdene (kravet er γm > 1,4 iht. avsnitt 2).  Nedre del av kritisk glidesirkel 
for udrenert analyse skjærer imidlertid gjennom sone med kvikkleire.  
 
Udrenert styrke av leira er basert på borpunkt 7 og borpunkt 4, som ligger et stykke 
tilside for oppfyllingen, og dette gir noe usikkerhet i beregningen. Utbredelse av sprø-
bruddmateriale er basert på borpunkt 7. Nøyaktig avgrensning av kvikkleire (horisontalt 
og vertikalt) i dette området er imidlertid ikke kartlagt. Øvre avgrensning av kvikkleire 
i i borpunkt 7 er trukket horisontalt inn mot berg (Fig. 020).  Det er ikke umulig at 
kvikkleirelaget kan følge terreng noe videre oppover i skråningen, og dette bør 
undersøkes. 

 Det bemerkes at nærmere vurderinger av oppfyllingen må utføres som del av 
detaljprosjektering for byggeprosjektet. Det må utarbeides detaljerte planer for 
oppfyllingen, og spesielt må utforming/stabilitet/beliggenhet av fyllingsfoten 
vurderes i detalj.  
 

 Nedre del av skissert oppfylling (Figur 023, 024 og 030) kan muligens bli 
liggende nær/oppå kvikkleireområder, og dette bør kartlegges nærmere.  

 
 Matjord bør fjernes før utlegging av fyllmasser.  

 
 For å hindre poretrykksoppbygging i oppfylte masser over tid må drenerende 

tiltak for fyllingen vurderes. Det kan være aktuelt med sammenhengende 
drenslag (grus/pukk e.l.), eller et nettverk av pukkstrenger under oppfylt område. 
Avhengig av fyllingshøyden kan drenerende lag inne i fyllingen være nødvendig. 
Filterduk over/under drenslag bør vurderes. Dersom det benyttes pukkstrenger, 
bør disse pakkes inn i filterduk.  
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 Fyllmassene bør ikke komprimeres med vibrerende utstyr, særlig hvis nedre del 
av fyllingen blir liggende i nærheten/utover kvikkleirelaget. Der det er kvikkleire 
i grunnen kan vibrasjoner i verste fall utløse skred, jfr. ref. /8/.  
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Vedlegg  A 
TOLKNING AV UDRENERT SKJÆRFASTHET 
FRA CPTU-SONDERINGER 

 

Figurer 
A1 CPTU 1  
A2 CPTU 4 
A3 CPTU 7 
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Dato Tegnet av
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Tidligere terrengkote: 181.2m
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