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Vertikale dren

GRUNNFORHOLD
Topplag varierende fra 0,5-2,5m med noe 
fastere tørrskorpe.
Dybden til fjell 3 - >40 m
Bløt kvikk leire i dybden under 2 – 3 meter
Su-skjærstyrke ned mot 10-12 kN/m²
Vanninnhold er opp mot 40%
Tyngdetetthet på 17 – 19 kN/m³.
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Vertikale dren

Planlagt fyllingshøyde fra 2 – 5 meter.                               
Beregnet teoretiske setninger i størrelse opp mot     
60 cm over en periode på flere tiår.       
Under støyvollen inn mot veglinja ville forventede 
setninger komme opp mot 90 cm.              
Dybden til fjell er stedvis sterkt varierende, med fare 
for store skjevsetninger på sikt.  (3 - >40 m)
På den aktuelle strekningen avbrytes vegfyllingen på 
3 steder av langsgående bruer fundamentert på peler 
til fjell/friksjonspeler
Støyvollen virker ytterligere inn på setningene i 
området av vegfyllingen  (belastningen går 45° ned
under vegfyllingen)



Vertikale dren

VURDERINGER OG VALG AV TILTAK
Konvensjonell oppfylling med sprengstein, 
og i tillegg legge opp en overhøyde som en 
forbelastning.

Enkel og grei løsning. Tilgang på sprengstein, 
men begrenset til en overhøyde på 2 meter.
Fare for stabilitetsproblemer. Lang 
utleggingsperiode med poretrykkskontroll.
Behov for 3-4 års forbelastningsperiode
Dvs. lang byggetid



Vertikale dren

Stabilisering med kalk-/sementpeler

Rutenett 1,2x1,2m, dybde 20m                       
(som Tønsbergpakka) 
Areal som vertikaldren
1150 kr/m².  Kostnad 100 mill.
Behov for noe forbelastning ?
Gruspute/anleggsveg?



Vertikale dren

Bruk av lettklinker med  masseutskifting

Behov for masseutskifte ca. 1,5 m + 1,5 over 
terreng. Setningsfri / Kompensert løsning
Areal som vertikaldren
300 kr/m³. Kostnad ca. 80 mill.
Gruspute?



Vertikale dren

Oppbygging av fyllingene med EPS

Antar snitthøyde på 2,5 meter.

350 kr/m³.  Kostnad 70 mill

Betongplate kommer i tillegg



Vertikale dren

Valgt løsning ble: VERTIKALE DREN
-Areal 90 000 m²  (også dren under støyvoll )

-Dren 346 000 lm  Rutenett 2x2m, dybde 20m
-Drens type: MEBRA-DRAIN   MD 7007
-30 – 50 cm gruspute/drenslag
Byggetiden på prosjektet var også avgjørende 
for valget av løsning. Byggetiden tilså kun en 
forbelastning over en periode på maksimalt et 
år.  Samtidig var det god tilgang på 
sprengstein fra tunneldrivingen nært inn mot 
det aktuelle området.
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Vertikale dren

INSTALLASJON AV DREN
Utlegging av gruspute 50 cm  (30)
Grusputen fungerer som ”plattform” for riggen
Det ble bæring av riggen som ble avgjørende for 
tykkelsen på grusputa. ”Pumpende effekt”
Stedvis behov for opp mot 60 cm og lemmer + duk
Grusputa fungerer som drenering av porevannet 
Drensvannet må ha avrenning ut av vegområdet
Gruspute/filterlag fraksjon 0-32mm (0-4mm fjernet)

Konklusjon:  Bør være gode grunner for å redusere
anbefalt tykkelse på grusputa på 50 cm



Vertikale dren

INSTALLASJON AV DREN
Lite frost der hvor grusputa var lagt ut. Ingen problem 
med nedsetting av dren. Kuldeperiode på 1 mnd.
Spyling og rengjøring av ”stikka” 2 ganger/dag
Vanntrykk/mottrykk for å holde forankringsplate på plass 
idet tilbaketrekking/opptrekk av stikka starter
Dette må utføres i de bløte områdene (kvikkleire)
Drenene ble satt med en helling 4:1 under gamle E18
og økt overhøyde
Drenene kappes jevnt med topp gruspute eller helst noe 
over



Vertikale dren

KONTROLL

Poretrykksmålere for kontroll av poretrykket ved 
nedsetting av dren og stabilitetskontroll av vegfylling 
med overhøyde

Kontroll av setningsutviklingen i høyre /venstre side for 
hver 100m.
Tradisjonelle setningsmålere med plate og stang
0.8 x 0.8 m. Tykkelse 8 mm og 25mm påsveiset
rundtjern

Slangesetningsmålere i utvalgte profiler 4 stk
PE rør 50 x 4.6 mm   Lengde 50 – 75 m
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Vertikale dren

UTLEGGING AV STEINFYLLING MED  OVERHØYDE

Vegfylling med forsterkningslag lik høyde på 
ferdig veg. Steinstørrelse ≤ 50 % av 
fyllingshøyden.  I tillegg en overhøyde på inntil 
2 meter. 
Senere fjernet overhøyde og  nødvendig 
tykkelse på forsterkningslaget som så ble 
knust til riktig størrelse før ny overbygning ble 
lagt ut. 



Vertikale dren

UTLEGGING AV STEINFYLLING MED  OVERHØYDE

Største høyde på den trinnvise oppfyllingen = 2m
Poretrykksutviklingen var bestemmende for hvor 
raskt det kunne fylles opp.
Ta hensyn til utviklingen med bruk av store og 
tunge anleggsmaskiner. Disse gir store belastninger 
med tanke på stabiliteten. De største maskinene er 
opp i 90 – 100 tonn og en fullastet dumper 70 tonn
Dette er størrelser man må ha stort fokus på i den 
geotekniske vurderingen…



Vertikale dren

Lettklinkerfyllinger/EPS inn mot brulandkar

Vertikaldren ble satt inn mot bru landkarene og 
forbelastningen ble lagt så nært inn mot 
konstruksjonsområdet som mulig.
Deler av vegfyllingen med overhøyde ble fjernet tidligere 
for å starte arbeidene med landkarene / pelearbeidene.  
Tiltenkt forbelastningsperiode ble derfor kortere.
Oppfylling bak landkarene med lettklinker/EPS
Setninger i etterkant på grunn av vertikale dren
som ”fortsatt virker”.
De lette massene må legges så langt bakover at de 
overlapper det området som har fått riktig 
belastningstid.



Vertikale dren

BEREGNING AV SETNINGER
Beregning av setningene er utført med TID-XLS

Belastningen på terrenget er vurdert  med en virkning 
som er konstant i dybden (ingen reduksjon).           
Valgt dybdebegrensning på 28 meter.

Bredden på oppfyllingsområdet opp mot 50 m
Vurdering av forventede setninger er basert på 
primærsetninger.
Primærsetningene kommer mye raskere ved bruk av 
vertikale dren enn ved normal belastning på terrenget.
Valgt midlere konsolideringskoeffisient Cv = 8/m²
Drensveiens høyde er 20 m, ensidig. For vurderingene
uten bruk av vertikale dren.



Vertikale dren

Dimensjonering  av vertikale dren                      
Statens vegvesens Håndbok 274 (188)

Beregnede setninger uten overhøyde/forbelastn = 55 - 60 cm
Beregnede setninger med overhøyde = 75 cm

Setningene som opptrer i forbelastningsperioden bør være  
noe større enn de som kommer med den permanente lasten og gi en 
overkonsolidering i forhold til denne på 5 – 10 %    (HB-274)

75cm · 0,92 (Um) = 69cm (midl. konsolideringsgr Um =  0,92
Overkonsolidering på 14 cm    (25% over)                               

Under støyvoll 90 cm ·0,92 = 83cm    83 – 69 = 14cm            
(under vegen 69 cm)

Påvirkningen fra vollen antas gå 45° ned under vegen og gir liten
innvirkning på vegen i etterkant ?



Vertikale dren

MÅLING AV PORETRYKK /NEDSETTING AV DREN

Måling av poretrykk først og fremst for stabilitetskontroll
Kontroll for poretrykksutvikling ved nedsetting av dren.
Grunnvannet/vannspeilet stod 0,5 – 1,0 m under terreng
Poreovertrykk i dybden under 5 – 6 meter 
Noe artesisk overtrykk
Poreovertrykk ved nedsetting av dren. Noe merkbart 
først i dybdene 8 – 14 m.  Økning på 10 – 15 kN/m²
Kun få dager til det var gått tilbake. Drenene antas å ha 
innvirkning på tilbakegangen



Vertikale dren

MÅLING AV PORETRYKK /OPPFYLLING

Ved første oppfyllingstrinn på 2 m kom 
poretrykksøkningen raskt. 1 – 2 mnd før det gikk tilbake 
til det opprinnelige trykket. Økningene var i størrelse   
10 – 25 kN/m²
Neste oppfyllingstrinn til 4 m var økningen opp mot     
50 kN/m²
Tilbakegangen av poreovertrykket ved siste oppfylling
gikk tilbake parallelt med setningsutviklingen.
Klare variasjoner i forhold til poretrykksøkningene.
Sammenheng med avstand til de vertikale drenene.
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Vertikale dren

MÅLING AV SETNINGER

Målingene viste en klar tendens til at oppfyllingshøyden måtte 
bli ≥ 2 meter før man fikk en klar økning av setningene.
Setningsutviklingen etter 10 – 12 mnd viste en utflating av 
kurven, men ikke en klar tendens til at setningene var 
avsluttet.
90% konsolidering etter 10 mnd vil teoretisk gi setninger i 
størrelse 25 – 40 % høyere en kun en ferdig vegfylling uten 
dren etter 20 – 30 år.
Sluttresultatet viste setninger i størrelse 7 – 46% høyere.



Vertikale dren

MÅLING AV SETNINGER
Prinsippet for bruk av vertikale dren og
overhøyde, er at de totale setningene
etter en forbelastningsperiode skal være
større enn teoretisk beregnede totale
setninger over mange år med en tradisjonell
belastning fra vegfyllingen.
Hva skjer senere i forhold til 
sekundærsetninger/krypsetninger ved bruk av 
vertikale dren ??
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Vertikale dren
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Beregnede setninger vegfylling

Beregnede setninger med overhøyde og vertikaldren Målte setninger

Målepunkter: 7400,  7600,  7900, 8000,  8300,  8400,  8600,  9100



Vertikaldren

OPPSUMMERING

Krav til kort byggetid. Ikke tid til forbelastning 
over flere år. (Setninger)
Ikke tid til oppfylling over lang tid. (Stabilitet)
Beregnede setninger ikke akseptable for 4-
felts motorveg.
3 langsgående bruer på peler. 
Betydelig heving av veglinja i forhold til 
tidligere trase.  
Store besparelser i kostnader i forhold til andre 
setningsreduserende tiltak.



Vertikale dren

Ikke beskriv tykkelsen på grusputa. La 
entr. bestemme den ut fra geoteknisk 
rapport 
Beskriv kun min. tykkelse/fraksjon
Raskt å sette dren.
Fungerte meget tilfredsstillende.
God kontroll på poretrykk/stabilitet.
Prismessig gunstig.
Mye vann som skal transporteres bort.



Vertikale dren

Stabilisering av grunn med vertikale dren

Rutenett 2x2 m, dybde 20 m.                             
30 - 50 cm gruspute/drenslag

Kostnader:

Dren kr. 9,80/lm         (345 830m)     kr 3 389 000.-

Gruspute kr. 92,-/m³  (90 000m²) (36 000m³)    kr 3 496 000.-

Forbelastning utlegging/fjerning ca. 17,- kr/m³  
(100 000m³)    kr 1 700 000.-

Total kostnad ca. 8.4 mill.





Vertikale dren

Dimensjonering   Statens vegvesens Håndbok 274 (188)   
Konsolideringskoeffisient Cv mid = 8m²/år (ødometer)
Lengde på dren=20 m. Hele vegbredden og under voller

Belastningstid / liggetid-forbelastning = 10 mnd (0,83år)
Konsolideringsgrad Uh = 90% (valgt)
Tid faktor T=1,15 år → Drensavstand >3 m (T · Cv = 9,2m²)

Konsolideringsgrad Uh = 99% (valgt)         10 mnd
Tid faktor T = 0,5 år → Drensavstand 2,2m (T · Cv = 4.0m²)

Konsolideringsgrad Uh = 99% (valgt)   Bel.tid = 6 mnd
Tid faktor T = 0,3 år → Drensavstand 1,7 m (T · Cv= 2,4m²)







Vertikale dren

Velger en drensavstand på 2,0 m og forbelastningstid på
10 mnd.  90% konsolidering ( Uh )                      
(Tilsvarer 99% konsolidering ut fra håndboka T = 0,4 )

Tv = Cv · t = 8 · 0,83  =  0,017     (Tidsfaktor)
H² 20² (ensideig drenering)

Dette gir konsolideringsgraden Uv = 16%

Um (midlere konsolideringsgr)  → 0,92 
Um = Uh + Uv (-) Uh · Uv = 0,90 + 0.16 (-) 0.90 · 0,16





Vertikale dren

Beregnede setninger uten overhøyde/forbelastn = 55 - 60 cm

Beregnede setninger med overhøyde = 75 cm

Setningene som opptrer i forbelastningsperioden bør være  
noe større enn de som kommer med den permanente lasten og
gi en en overkonsolidering i forhold til denne på 5 – 10 %
75cm · 0,92 (Um) = 69cm     
Overkonsolidering på 14 cm    (25% over)
Under støyvoll 90 cm ·0,92 = 83cm    83 – 69 = 14cm mer enn
under vegen.
Påvirkningen fra vollen antas gå 45° ned under vegen og gir liten
innvirkning på vegen i etterkant.
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