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Innledning

NGI har fått i oppgave av NVE å vurdere en eldre skredsituasjon samt stabilitet mot
Mørkriselva fra gnr./bnr. 26/11 i Skjolden i Luster kommune. Bakgrunnen er at det på
eiendommen er en garasje som er skjev, sprekker i garasjegulv og flere sprekker på
grunnmuren til huset. Området ble befart av Øyvind Armand Høydal, NGI og Svein
Arne Vågane, NVE, samtidig med befaringen av utglidningen høyere opp i elva (se
teknisk notat 20180955-02-TN). En bakenforliggende hendelse er et skred som, etter
nærmere gransking, skjedde 22. april 1968.

Dette notatet er en revidert utgave av 20180955-02-TN. Det ble anbefalt grunnunder-
søkelser og disse er dokumentert i datarapport (rapport 20180955-01-R).

Figur 1 Hus og garasje ved gbnr 26/11

Skred 22/4 1968 og tidligere sikr ing

Etter samtale med eierne Arne og Ragnhild Fuglesteg og deretter søk i NVEs arkiv på
rett tiltak har det kommet fram kart og dokumentasjon på at skredet gikk 22. april 1968.
Selve skredhendelsen skjedde brått. En morgen ungene kom ut var jorda sunket ned.
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Fra foto fra 1968, hentet fra fotoalbum til Fuglesteg (Figur 3 og Figur 4), kan man anta 
en rekke rotasjoner trinnvis bakovergripende. Ned mot elva var det klemt opp plastisk 
leire. Hendinga skjedde på våren, det var ingen flomhendelse denne våren, men 
dokumenter viser at det var et flommerke på steinene ved et gammelt brukar som var 
datert 3. august 1967, som trolig hadde gitt elvebrudd i 20 m lengde nedenfor brokaret. 
Det kan ha vært noe skade her også før skredet. Også nå, etter flommen høsten 2018, er 
det brudd på omtrent samme plassen (Figur 5). 
 
Det er notert at det var ca. 2 m grus over leira ved huset. 
 

 
Figur 2 Kart over ras og bruddområde. 
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Figur 3 Brudd i skråningen mellom elv og hus. Foto fra 1968. 



 

p:\2018\09\20180955\leveransedokumenter\teknisk notat\20180955-02 tn_rev1_stabilitet ved gnr26 bnr11_skjolden luster_2019.docx 

Dokumentnr.: 20180955-02-TN 
Dato: 2019-09-25 
Rev.nr.: 1 
Side: 5  

 

 
Figur 4 Brudd og utskyvning av masser mot elv. Foto fra 1968. 
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Figur 5 Brudd i elvebredd. Trolig er fot av forbygning skadet. Fra befaring i 2018 

 
Etter skredet ble det forsøkt å grave ei avskjærende grøft på oversiden av huset, men her 
fantes ikke vann. Huset har hatt vann ei tid fra en bekk som nå er lukket ned til elva, 
men har siste ~20 år hatt borevann. Nærmeste registrerte brønn NV for huset er 81 m 
dyp, med berg fra 11,5 m dyp. I foten av skråningen, ved elvekanten, ser vi i dag også 
leire som siger fram og er undergravd (Figur 6, Figur 7). Nivå til berg i borehull indikerer 
at berg kan ligge i nivå med elvebunnen. Ved gården Berge er det boret en plass der berg 
er 0,5 m under overflata. Oppresset blå leire i foto kan derfor ha glideflate ned på berg. 
Etter hendelsen kom det vann ut av massene over leira. Stokker og gjerder ble satt i 
skredgropa for å stabilisere massene. 
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Figur 6 Leirig masse siger ut gjennom forbygning. Fra befaring 2018. 

 
Figur 7 Blottlagt leire. Fra befaring 2018. 



 

p:\2018\09\20180955\leveransedokumenter\teknisk notat\20180955-02 tn_rev1_stabilitet ved gnr26 bnr11_skjolden luster_2019.docx 

Dokumentnr.: 20180955-02-TN 
Dato: 2019-09-25 
Rev.nr.: 1 
Side: 8  

Vi vet ikke helt hvordan, eller om, stolpene og gjerdene som sees på Figur 3) virket 
stabiliserende. De kan ha en effekt på utvasking og utrasing av små brattkanter, men 
ikke på dyperegående bruddutvikling i leire.  
 
I ettertid er gropa fylt igjen, og erosjonssikring mot elva etablert. Gjenfyllingsmasse ble 
tilkjørt, og bestod ikke av leire. Det bør normalt være fylt igjen med drenerende masser. 
Det ligger noe stein i øvre del av skråningen nedenfor garasjen. Disse virker neppe 
stabiliserende. Masse må da tilføres i foten av skråningen. 
 
Figur 8 viser registrerte sikringsanlegg hos NVE. Den nærmeste korte sikringen ble 
sluttført i 1970 og ble planlagt som en følge av skredet i 1968.  Figur 9 viser foto av 
stein i elva utenfor aktuelt hus. Foto er fra 1964/65. Disse steinene ligger her også i dag. 
Vi tolket dette først som buner/strømvisere, men gammelt kart (Figur 2) fra NVE arkiv 
og Arne Fuglesteg forteller at det her var bru - landbruksveg. Da traktor kom inn i 
landbruket, var denne brua ikke lenger aktuell. Steinmassene har flyttet noe på seg over 
mer enn 50 år. "Fiskerampe" er også brukt om noen av disse steinene i plandokumenter. 
 

 
Figur 8 Registrerte sikringsanlegg, NVE. Den minste parsellen nedenfor huset er registrert utført 
mai 1970, den lengre parsellen langs elva på høyre side (vest) er fra 1976, mens østsiden er 
sikret i 1980. I 1980 var det også sikring i sving opp for Bruøy. 

 
 



 

p:\2018\09\20180955\leveransedokumenter\teknisk notat\20180955-02 tn_rev1_stabilitet ved gnr26 bnr11_skjolden luster_2019.docx 

Dokumentnr.: 20180955-02-TN 
Dato: 2019-09-25 
Rev.nr.: 1 
Side: 9  

 
Figur 9 Flyfoto Luster 1964/65, to markerte buner. 

 
Figur 10 Steinmasser ute i elva. 
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Setninger

Setninger

Selve huset, som iallfall har stått der siden 60-tallet, har en rekke sprekker i grunnmuren,
og det ser ut til at sprekkene har størst tetthet på den siden som vender mot elva (Figur
11). Garasjen (og hus på nordsiden av garasjen) er bygd etter skredhendelsen. Garasjen
er skeiv (Figur 12), og det er en rekke sprekker i golvet. På nedsiden har masse seget ut
under grunnmuren. Plata og veggen har dels skilt lag (Figur 13). Selv om det er fylt opp
med drenerende masse før bygging av garasjen, er det påregnelig at de leirige massene
som viser en rekke brudd, vil gi setninger.

Figur 11 Sprekker grunnmur NØ hjørne
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Figur 12 Skjev garasje. 

 
Figur 13 Grunn synker under plate. Bilde tatt av fundament mot elv. 
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Grunnundersøkelser og styrkeprofiler

Uførte grunn- og laboratorieundersøkelser er dokumentert i NGI-rapport 20180955-01-
R. Figur 14 viser omtrentlig plassering av boringer og undersøkelsesprogram.

Figur 14 Utsnitt av borplan. Det vises forøvrig til borplan i NGI-rapport 20180955-01-R.
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Beskrivelse av de aktuelle borpunktene i 20180955-01-R er som følger:

Borhull 1

Borhull 1 ligger inne på flate og har topplag bestående av grus og stein, leirig fra 2 m
dyp, kvikkleire i prøveserie fra 2,5 – 8,5 m med en sensitivitet opp mot 28 og omrørt
skjærfasthet under 0,5 kPa. Det er installert piezometre på 5 m (15513) og 9 m (15514)
dybde. Måler nr. 15513 har et poretrykk på -1,4 mH2O (-14,0 kPa), mens måler nr.
15514 har et poretrykk på 3,0 mH2O (29,1 kPa). Sandlag ved omkring 5 m ser ut til å
drenere massene. CPTU indikerer en rekke siltige lag. Materialet har trolig høyt
siltinnhold. Treaksialforsøk indikerer overkonsolidert materiale og viser stor tøyning før
brudd.

4.1.1 Borhull 2

Borhull 2 ligger på ei hylle, langs en veg ved elva ca. 3 m over normalnivå elv. Topplag
med stein, leirig fra 2 m dyp. Prøveserie viser kvikkleire ved ca. 2,5- 3 m dyp, dvs. i
elvenivå. Mindre sensitiv leire i dypere prøver. Sandlag ved ca. 11 m, boring avsluttet
med stor motstand ved 13 m dyp. Det ble installert piezometer på 5 m dybde, men det
er ikke oppnådd kontakt med måleren. Treaksialforsøk ligner test i hull 1, indikerer
overkonsolidert materiale med stor tøyning før brudd.

4.1.2 Borhull 3

Borhull 3 ligger sør for huset, litt nærmere kanten og har topplag med grus og stein,
leirig fra 2 m dyp. Det er et sand-/gruslag ved 11 m (omtrentlig elvenivå) og steinige
masser før berg ved 17 m dyp. Det vil si at dybden til berg er større enn i hull 1 og
leirmektighet større. Materialet er ikke prøvetatt, men det antas å være
sprøbruddmateriale i nær hele profilet.

4.1.3 Borhull 4

Borhull 4 ligger på samme veghylle som hull nr. 2, men litt høyere og lengre sør. Steinig
topplag til 2 m dyp, deretter leirig respons med 2 større sand-/gruslag ned til 10 m. Det
er her lag med mulig sprøbruddmateriale. Under 10 m er det fortsatt leire og silt, men
sandlagene blir hyppigere og det er mindre sannsynlig med sprøbruddmateriale.

CPTU- tolk

Det er utført CPTU i borhull 1 og borhull 2, vist i henholdsvis Figur 15 og Figur 16.
Resultatet viser at en har overkonsolidert materiale (noe som gir høyere styrke) som ikke
øker særlig med dybden. Det er rimelig god sammenheng mellom laboratorieresultater
og tolket CPTU-respons. CPTU-sonderingene viser at en har silt- eller sandlag som
påvirker poretrykksmåling under CPTU-sondseringen.
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Figur 15 Tolkning av udrenert skjærfasthet fra CPTU-sondering i borhull 1 sammenstilt med 
laboratorieresultater. 
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Figur 16 Tolkning av udrenert skjærfasthet fra CPTU-sondering borhull 2 sammenstilt med 
laboratorieresultater 
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Stabilitet

Når det er dokumentert en tidligere utglidning, vil det fra et geoteknisk synspunkt være
slik at sikkerhetsfaktor (eller materialfaktor) var nær, eller under, 1,0 ved utglidningen.
Den typen rotasjoner som skredet i 1968, trenger ikke å ha et spesielt svakt lag eller et
enkelt lag med sprøbruddsegenskaper. Det ble utført overslagsberegninger for
stabiliteten før grunnundersøkelser ble utført. Disse er gjengitt i Figur 18 og Figur 19,
og viser kritisk stabilitet for skråningen. Beliggenhet av leire og styrkeparameterne er
da omtrent som i SVV geotekniske rapport ved Bolstad.

Figur 17 Beregningsprofiler, øverste profil er kalt nordlig profil, nedre profil er kalt sørlige profil.



p:\2018\09\20180955\leveransedokumenter\teknisk notat\20180955-02 tn_rev1_stabilitet ved gnr26 bnr11_skjolden luster_2019.docx 

Dokumentnr.: 20180955-02-TN 
Dato: 2019-09-25 
Rev.nr.: 1 
Side: 17  

 
Figur 18 Nordlig beregningsprofil gammel beregning, materialfaktor 0.94 og 0,89 

 
Figur 19 Sørlig profil, beregning før grunnundersøkelser 

 
Oppdaterte beregninger etter at grunnundersøkelser er utført er vist i Figur 20 og Figur 
21. 
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Figur 20 Beregnet stabilitet i nordlig profil. Mest kritisk sirkel er regnet med aktiv faktor 1,0 og 
1,02 (adp-faktor) 
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Figur 21 Beregnet stabilitet i sørlig profil. Mest kritisk sirkel er regnet med aktiv faktor 1, 0 og 
1,02 (adp-faktor) 

 
Resultatet av beregningene viser at stabiliteten for dypere sirkler ved huset er ca. 10% 
bedre enn skråningen litt lengre nord, som også var resultatet før grunnundersøkelsene.  
  
Oppdaterte strykeprofiler viser at det nordlige profilet har en materialfaktor nær 1,0, med 
styrkeproduksjon for kvikkleire nær 0,9. Tilsvarende for det sørlige profilet er 1,1 og 
1,0.  Det sørlige profilet har fått noe lavere stabilitet fordi det er dypere til berg ved 
borhull 3 enn i borhull 1. Det er ikke påvist noe gjennomgående lag med kvikkleire. Det 
forkommer sprøbruddmateriale i borhull 1 og 2, og en må også anta dette i hull 3 ut fra 
totalsonderingen. Uansett materialtolkning er det beregningsmessig dårlig stabilitet i 
begge beregningsprofilene. 
 
Setninger/bevegelse rundt garasjen ser vi ikke på som kritisk. Det er stor sannsynlighet 
for at dette skyldes grunnere bevegelser av ytre del skråning samt setninger i fylling og 
forskjøvne skredmasser.  
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Anbefalinger

Oppsummert anbefales det:

Det er brudd på deler av sikringen i elva, leire er blottlagt og ser ut til å klemmes
ut i forbygningen. Det anbefales at sikringen repareres, samt at en får bunnsikret
forbygningen i elva. Det bør gjøres beregninger som viser at det medfører en
positiv forbedring av stabiliteten å øke tykkelsen på forbygningen.
Forbygningen må ha et filterlag som hindrer utvasking og utklemming
(skvising) av leire. Det kan være at tiltak med bunnplastring er aktuelt.
Forbygning og bunnplastring må vurderes i forhold til strømkrefter.
Det skal ikke legges masse ut forbi hus/jordekanten mot elva. Masse utlagt nord
for garasjen og uthus fjernes. Denne massen kan trolig, etter kontroll av profil,
plasseres i foten av øvre skråning.
Området skal ikke bygges ut, og terrenginngrep må ikke gjøres, uten at det på
forhånd vurderes tiltak for å forbedre stabiliteten i området.

Øvr ige foto (fra befar ing 12.04.2018)

Figur 22 Utfylling i topp av skråning.
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Figur 23 Skråning og bebyggelse sett fra sør. 
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