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Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner

Veiledningen legger opp til at sikkerhetsmessige vurderinger av små inngrep i kvikkleiresoner skal kunne
gjennomføres av kommuners tekniske etat og landbrukskontor. Det er gitt råd om hvordan ulike inngrep
kan gjennomføres slik at faren for store skred ikke blir vesentlig forverret. Prinsippskissene er ment som et
hjelpemiddel til å identiﬁsere problemer som man i ulike situasjoner står overfor.
Inngrep i kvikkleiresoner vil ofte innebære en stabilitetsforverring. Konsekvensene kan være dramatiske. Selv
relativt små inngrep vil erfaringsmessig kunne resultere i store skred: Båstadskredet i 1974, 70-80 dekar (utløst
ved bakkeplanering), Rissaskredet i 1978, 330 dekar (utløst ved oppfylling) og skredet i Hornneskilen i 1983,
20 dekar (utløst ved oppfylling). Det er derfor viktig at rådene gitt i det etterfølgende blir fulgt. Ved tvilstilfeller
forelegges prosjektene geoteknisk rådgiver til uttalelse.
Kun faren for store skred inngår i vurderingen. Faren for lokale utglidninger i grøfter, byggegroper, gjennom
fyllmasse o.l. må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
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GRAVING AV GRØFTER
Dette avsnittet omhandler graving av inntil 2 m dype grøfter. Grøfter mer enn 2 m dype bør forelegges geoteknisk
sakkyndig til uttalelse. Vedrørende lokal stabilitet i forbindelse med gjennomføring av grøftearbeidene, henvises
til «Forskrifter ved graving og avstiving av grøfter», utgitt av Statens arbeidstilsyn.

Grøfter i ravinert terreng
Graving av grøfter i eller i nærheten av en bratt leirskråning vil ha en ugunstig innvirkning på skråningsstabiliteten.
Forverringen beror på at man ved grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideﬂate. Herved reduseres
også skråningens stabiliserende kapasitet, se ﬁg. 1.
Desto større avstand mellom grøft og skråning, desto mindre innvirkning på stabiliteten.

X = Avstand til grøft
H = Skråningshøyde

Figur 1

Ved graving av grøfter i fot og topp av bratte leirskråninger bør gravemassene plasseres vekk fra skråningen.

Grøftens innvirkning på stabiliteten kan grovt inndeles i følgende fem kategorier:

1.

X > 4H:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av liten betydning. Grøfter, inntil 2 m dype, kan etableres uten
spesiele tiltak.

2.

4H > X > 2H:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av betydning. Grøfter må graves seksjonsvis med suksessiv
graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis
og komprimeres (spesielt viktig for grøfter ved foten av skråninger). Gravemassene plasseres vekk fra
skråningen.
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X < 2H:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig.
Se for øvrig pkt. 2.2.1 «Lukking av bekker».

4.

I skråningens koteretning:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er meget stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk
sakkyndig.
5.

I skråningens fallretning:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving
og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og
komprimeres.

Grøfter i jevnt hellende terreng
Graving av grøfter vil ha en ugunstig innvirkning på sikkerheten. Forverringen beror på at grøftingen reduserer
lengden på den potensielle glideﬂate og således reduserer skråningens stabiliserende kapasitet, ﬁg. 2.

Figur 2

Jevnt hellende terreng med grøfter

I terreng med jevn helning vil grøftens innvirkning på skråningsstabiliteten som regel være tilnærmet uavhengig
av om plasseringen er langt nede eller høyt oppe i skråningen.

I skråningens koteretning:
Innvirkningen på skråningsstabiliteten er av betydning. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og
gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres.
Gravemassene plasseres nedenfor grøften og i avstand fra denne tilsvarende minst 2 x grøftedybden.

I skråningens fallretning:
Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og
gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 12 m.
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BAKKEPLANERING
Dette avsnittet omhandler planeringsarbeider, med massevolum mindre enn 1000 m3 eller areal mindre enn
10 dekar. Arbeider som faller utenfor nevnte kriterier forutsettes forelagt geoteknisk sakkyndig til uttalelse.
Likeledes forutsettes det at alle permanente planeringsarbeider skal resultere i en uendret eller forbedret stabilitet.
I forbindelse med ethvert bakkeplaneringsprosjekt er det imidlertid vanskelig å unngå en stabilitetsforverring
under enkelte faser av arbeidet. De etterfølgende retningslinjer er utarbeidet med spesiell vekt på å unngå slike
midlertidige stabilitetsforverringer.
Det foreligger allerede en veiledning om utførelse av bakkeplaneringsarbeider: «Aktuelt fra
Landbruksdepartementets opplysningstjeneste», nr. 2 og nr. 4, 1974". Kapitlet om skredfare vil fortsatt være
retningsgivende for planeringsarbeider utenfor potensielt skredfarlige områder.

Stabilitetsforhold etter ferdig planering
1.

Utjevning av mindre lokale rygger og søkk ved sideveis forskyvning av masser

Figur 3

Sideveis planering ved utjevning av mindre lokale rygger og søkk har liten innvirkning på stabiliteten

Arbeidet har liten innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan utføres når det ikke legges opp større
massedepoter under arbeidet.

2.

Nedskjæring av topper og oppfylling av daler

Figur 4

Planering ved oppfylling av dalbunnen forbedrer stabiliteten
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Arbeidet har positiv innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan gjennomføres under forutsetning av at
arbeidene i anleggsfasen ikke medfører nevneverdig stabilitetsforverring. Dette er behandlet nærmere under
"Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet".

Figur 5

Oppfylling som avsluttes mot bekk, eiendomsgrense o.l. kan forverre stabiliteten

Fyllingen vil forverre den lokale stabiliteten ved bekken, og kan utløse skred som forplanter seg videre bakover.
Dette kan igjen resultere i en større skredutvikling i bakenforliggende områder. Planene bør forelegges geoteknisk
sakkyndig til uttalelse før påbegynnelse.

3.

Oppstramming av eksisterende skråning

Figur 6

Oppstramming av skråning ved utfylling fra topp eller utgraving i fot medfører forverring av stabiliteten.

Inngrepene, enkeltvis eller samlet, vil forverre skråningsstabiliteten og kan utløse skred. Store områder kan bli
berørt. Inngrepene bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse og vil normalt betinge at grunnundersøkelser
utføres.

Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet
Ved bakkeplaneringsarbeider tar man generelt sikte på nedskjæring av høyereliggende partier og oppfylling av
de lavereliggende. Som regel vil derfor bakkeplanering, når den er ferdig utført, kunne innebære en betydelig
forbedring av stabilitetsforholdene i et område.
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Ofte vil faren for skred være størst i forbindelse med utførelsen av selve planeringsarbeidene. Faktum er
at i de ﬂeste tilfeller der bakkeplanering har medført skred, har skredene skjedd som følge av midlertidig
stabilitetsforverring under ﬂytting av jordmasser. Det er derfor nødvendig at slike arbeider gjennomføres etter
retningslinjer som ivaretar den stabilitetsmessige sikkerheten. De arbeidsoperasjonene som er anbefalt i det
etterfølgende kan av denne grunn virke noe urasjonelle og kostnadskrevende, men anses nødvendige ut fra en
sikkerhetsmessig vurdering.

1.

Etablering av nytt bekkeløp oppå oppfyllingen

Etablering av nytt bekkeløp oppå oppfyllingen betinger lite graving/ tilrettelegging langs skråningsfot forut for
oppfylling og er således stabilitetsmessig en gunstig løsning, se ﬁg. 7.
Det er også andre grunner for å velge denne løsningen. Bekker skaper variasjon i landskapet, og mange planter
og dyr er knyttet til bekkedragene. Videre bidrar åpne bekker til redusert forurensning nedstrøms, fordi den
naturlige renseprosessen i vannet er avhengig av lys. Åpne bekker gir også mindre fare for ﬂomskader, både
fordi de normalt har større kapasitet for ﬂomvannet, og fordi de gir bedre muligheter til å kontrollere avrenningsforholdene i ﬂomsituasjoner enn lukkede systemer. Løsningen er benyttet med stort hell mange steder,
bl.a. i forbindelse med NVEs sikringstiltak mot leirskred. Både internasjonalt og i en del byer/tettsteder i Norge
har en sett verdien av det åpne vannet, og mange steder brukes betydelige ressurser på å gjenåpne tidligere
lukkede vassdrag.

Figur 7

Etablering av nytt bekkeløp oppå oppfyllingen er en god løsning både geoteknisk og miljømessig

2.

Lukking av bekker

I noen tilfeller kan det være ønskelig legge bekken i rør. Dette må utføres før oppstart av oppfyllingsarbeidene
og kan således være en kritisk fase for stabiliteten. Det er først og fremst to forhold en skal være oppmerksom
på i denne forbindelse:
Bekkeløpet må renskes for å sikre et stabilt underlag for rørene. Dersom dette innebærer en utdypning av
løpet, må arbeidet utføres i seksjoner med maks. 6 m seksjonslengder. Ved utdypninger på mer enn 0,5 m bør
geoteknisk sakkyndig kontaktes.
Det kan være ønskelig å rette ut rørgrøften i forhold til bekketraséen. Dette kan gjøres dersom en unngår
undergraving av skråningen. Ved undergraving av skråningen på kortere eller lengre partier bør geoteknisk
sakkyndig kontaktes, se ﬁg. 8 alternativ a og b. Se også «GRAVING AV GRØFTER».
Det skal bemerkes at det ﬁnnes ﬂere eksempler på at lukking av bekker har ført til betydelige skader som følge
av oversvømmelse, enten fordi kulvertene er underdimensjonerte, eller fordi de tilstoppes.
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Figur 8

Lukking av bekkeløp. Rørgrøftalternativ «a» reduserer sikkerheten vesentlig og betinger vurdering av
geoteknisk sakkyndig. Alternativ «b» har liten innvirkning på sikkerheten og kan gjennomføres.

3.

Masseforﬂytning

7

I hovedsak bør planering i skredfarlige områder skje ved at massene for hvert skjær med doseren, skyves fra
toppen av skråningen og helt ned i bunnen. Derved vil man helt kunne unngå midlertidige depoter og tipper,
se ﬁg. 9 a og b.

Figur 9

Planering av skråninger bør skje ved ﬂåvis nedskjæring

NY BEBYGGELSE
Ved nye byggeprosjekter i områder med potensiell fare for kvikkleireskred forutsettes at nødvendige
grunnundersøkelser utføres på forhånd. Det etterfølgende er derfor begrenset til å gjelde mindre tilbygg og
nødvendig nybygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. En absolutt betingelse er at stabiliteten ikke
forverres på grunn av bebyggelsen.

I ravinert terreng
I ravinert leirterreng, se ﬁg. 10, må nybygget ligge i en avstand av minst 2 x ravinedybden fra topp skråning.
Ved kortere avstand til topp skråning bør geoteknisk sakkyndig kontaktes. For å unngå tilleggsbelastning på
grunnen, bør vekten av utgravde masser for kjeller minst tilsvare vekten av tilbygget. Gravemassene transporteres
direkte bort fra området til sikkert deponeringssted.
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Figur 10 Ny bebyggelse i ravinert leirterreng

I jevnt hellende terreng
I jevnt hellende terreng vil stabilitetskonsekvensene kunne være betydelige, slik at geoteknisk sakkyndig bør
kontaktes på forhånd.

ANLEGG AV VEGER
Dette avsnittet omhandler nødvendig omlegging av mindre gårdsveger. Etablering av nye gjennomfartsveger
i potensielt skredfarlige områder betinger grunnundersøkelser.

I ravinert terreng
Vegtraséer bør legges lengst mulig bort fra skråningstopp. Gravemassene fjernes fra området før bærelagsmassene
kjøres ut. Veger nærmere enn 2H fra skråningstopp forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse.

I jevnt hellende terreng
Vegtraséer bør helst legges i terrengets fallretning. Veger som legges parallelt med skråningen eller på skrå i
forhold til fallretningen, bør tilpasses topograﬁen slik at skjæringer og fyllinger blir minst mulig. I tvilstilfeller
anbefales det å ta kontakt med geoteknisk sakkyndig.

DEPONERING AV MASSER
De skraverte områdene på oversiktskartene angir potensiell fare for kvikkleireskred og må aldri benyttes
som deponeringssted for fyllmasser, uten at de inngår i en plan for stabilisering av et område. Ofte benyttes
nettopp raviner som tippsted for avfallsmasser i forbindelse med nydyrking, riving av gammel bebyggelse
o.l. Slik ukontrollert deponering kan forverre stabiliteten betydelig og bør unngås. Konsekvensene kan bli
svært alvorlige.
Angående utfylling for stabilisering av raviner, henvises til avsnitt 3: «BAKKEPLANERING», hvor aktuelle
framgangsmåter er skissert.

