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Sammendrag 
Sunnfjord Geo Center (SGC) er engasjert av Ard Arealplan AS v/ Kari Johannesen for 
vurdering av områdestabilitet i forbindelse med etablering av fritidsboliger på gbnr. 35/9 på 
Eidsøyra, Vaksdal kommune. Tiltaksområdet ligger under marin grense, noe som tilsier at det 
kan være avsatt marin leire i grunnen. Tiltakskategori er K4 og denne rapporten tar for seg steg 
1-7 i prosedyren for områdestabilitetsvurdering som er beskrevet i NVE veileder nr. 1/19.  

Løsmassekartet viser at det er kartlagt elveavsetninger i tiltaksområdet og det er ikke markert 
for marine leiravsetninger i området. Topografiske kart viser at tiltaksområdet ligger på en flate 
med enkelte skråninger under 5 høydemeter, og at det er en marbakke ned mot sjøen.  

SGC har identifisert fire kritiske skråninger, en sør for tiltaksområdet og tre i marbakken ned i 
sjøen. Skråningene la grunnlaget for befaringen. 

Under befaring kunne man avkrefte risiko tilhørende kritiske skråning 4 på grunn av fjell i 
dagen. Norsk Bergsikring gjennomførte grunnundersøkelser i tiltaksområdet 8. april 2022 og 
det ble ikke avdekket marine leiravsetninger. Grunnundersøkelser og kornfordelingsanalyse 
viser at løsmassene i sjøen består av friksjonsmasser av medium til grov sand og grus, og 
områdeskred fra marbakken i kritisk skråning 1-3 avkreftes.  

Områdestabilitet er vurdert ivaretatt. Ettersom at denne vurderingen avslutter ved steg 7 i 
prosedyren er det ikke krav til uavhengig kvalitetssikring av dette notatet. 

 

Tabell 1:  

Innhold i rapport for vurdering av områdestabilitet i prosedyren i kvikkleireveilederen NVE/2019. 

 Tittel NVE 1/2019 Merknad 
0 Sammendrag  Utført 
1 Regelverk og krav Kap. 3.4 

Kap. 3.2  
Kap. 3.3 

Utført 

2 Regelverk og krav Kap. 1 
Kap. 3.3 

Utført 

3 Grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og potensielt 
løsneområde 

Kap. 4.2 Utført 

4 Befaring  Kap. 4.3 Utført  
5 Grunnundersøkelser  Kap. 4.4 

Kap. 7 
Utført  

6 Aktuelle skredmekanismer og avgrensing av faresone Kap. 4.5 
Kap. 4.6  

Ikke aktuelt 

7 Klassifisering av faresone Kap. 4.7  Ikke aktuelt 
8 Kritiske snitt og materialparameter  Kap. 4.8 

Kap. 5 
Ikke aktuelt 

9 Stabilitetsvurdering Kap. 4.8 
Kap. 5 

Ikke aktuelt 

10 Stabiliserende tiltak Kap. 6 Ikke aktuelt 
11 Konklusjon Kap. 3.4 Utført 
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1. Innledning 
Sunnfjord Geo Center er engasjert av Ard Arealplan AS v/ Kari Johannesen for vurdering av 
områdestabilitet i forbindelse med byggesak for fritidsboliger på deler av gbnr. 35/9, ved 
Eidsøyra, Vaksdal kommune (Figur 1). Den aktuelle eiendommen ligger under marin grense, 
noe som tilsier at det kan være avsatt marin leire i grunnen. 

Tiltakskategori er vurdert og plassert i K4 iht. tabell 3.2 i veilederen (NVE 1/2019) da dette 
tiltaket medfører større tilflytting/personopphold med mer enn 2 boenheter. 

Denne rapporten baserer seg på metoden som er utarbeidet av NVE; Sikkerhet mot 
kvikkleireskred (NVE, 1/2019), og tar for seg steg 1-7 i prosedyren.  

 
Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområde basert på tilsendt reguleringsplan for nye fritidsboliger som skal oppføres på gbnr. 
35/9, i Eidsøyra, Vaksdal kommune. Kilde: www.norgeskart.no.  
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2. Regelverk og krav for prosjektet  
2.1 Relevante regelverk 

Vurderingen er i henhold til NVE sine krav til områdestabilitet, jf. kvikkleireveilederen 
Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE, 1/2019). Standarder, håndbøker og veiledere som er brukt 
i denne vurderingen er oppsummert i Tabell 2. Disse gir veiledning for å gjennomføre 
vurderinger i henhold til gjeldende regelverk. 

 

Tabell 2: Referanser til ulike veiledere og standarder som er brukt i den geotekniske vurderingen. 

Standarder, håndbøker, veiledere, ol.  

*Ref. Dokument-ID Navn 

Plan og bygningsloven, 
2008 

Plan og bygningslova (pbl) §28-1 

Direktoratet for 
Byggkvalitet, 2017 

TEK 17 §7-3 Sikkerhet mot naturpåkjenning 

Direktoratet for 
Byggkvalitet, 2017 

TEK 17 §10-2 Konstruksjonssikkerhet 

Direktoratet for 
Byggkvalitet, 2016 

SAK10 Byggesaksforskriften 

Norsk Standard, 1997 NS-EN 
1990:2002+A1:2005+NA:2016 

Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner  

Norsk Standard, 1998 NS-EN 1997-
1:2004+A1:2013+NA:2016 

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering 

SVV, 2014 Statens vegvesen, Handbok 
V220 

Geoteknikk i vegbygging 

NVE, 2019 NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred 

SGC, 2021 Rutine 210 Internrutine for geotekniske vurderinger  

NGI, 2020 Ekstern rapport nr. 9/2020 Oversiktskartlegging og klassifisering av 
faregrad, konsekvens og risiko for 
kvikkleireskred 

*Ref: Referanser er gitt i referanselisten 

 

2.2 Sikkerhetskrav 

Tiltakskategori er vurdert og plassert i K4 iht. tabell 3.2 i veilederen (NVE 1/2019) da dette 
tiltaket medfører større tilflytting/personopphold med mer enn 2 boenheter. 

Hvis tiltaket forverrer stabiliteten skal det kreves absolutt sikkerhetsfaktor Fcu ≥ 1,40*fs og 

Fcφ ≥ 1,25, hvor fs er sprøhetsforholdet som korrigerer for sprøbruddeffekt i de udrenerte 
beregningene. 

For tiltak som ikke forverrer stabiliteten er kravet til sikkerhet Fcu ≥ 1,40 og Fcφ ≥ 1,25. Ved 

lavere sikkerhet må Fcu og Fcφ økes prosentvis.  

For skråninger i faresonen som ligger utenfor influensområdet til tiltaket, gjelder krav til 
sikkerhet Fcφ ≥ 1.25, samt krav til robusthet Fcu ≥ 1.20. Ved lavere sikkerhet og/eller robusthet 
skal Fcφ og Fcu økes prosentvis. 
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2.3 Kvalitetssikring 

Vurderinger og utarbeiding av dokumentasjon skal gjennomføres av foretak med geoteknisk 
kompetanse iht. kap. 3.1 i NVE 1/2019. For tiltakskategori K4 skal kvalitetssikring 
gjennomføres av uavhengig foretak, men ifølge NVE sin nettside: «Dersom utførende 
geotekniker entydig kan dokumentere at tiltaket ikke kan bli berørt av et områdeskred ved 
gjennomgang av prosedyrens steg 5, 6 og 7, er det allikevel ikke behov for uavhengig 
kvalitetssikring». Denne utredningen avsluttes på steg 7, dermed er det ikke behov for 
kvalitetssikring av uavhengig foretak.   
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3. Grunnlag - identifikasjon av kritiske skråninger og potensielt 

løsneområde 
 

3.1 Kvartærgeologisk kart, marin grense og aktsomhetsområde for marin leire 

Løsmassekartet til NGU viser at tiltaksområdet er under marin grense som ligger på omtrent 50 
moh. i Eidsøyra. Tiltaksområdet er kartlagt å ligge på elveavsetninger (Figur 2) som vanligvis 
består av sortert og rundet sand, grus og stein. Mektigheten kan variere fra 0,5 m til mer enn 10 
m. Langs Eidsdalsvegen, øst for tiltaksområdet består området av bart fjell og breelvavsetninger 
lengst nord. Det er ikke markert hav- og fjordavsetninger i omegn. Tiltaksområdet ligger ikke 
innenfor område med mulighet for marin leire (Figur 3).  

 
Figur 2. Løsmassekartet viser at tiltaksområdet ligger på elveavsetninger. Blå linje representerer marin grense, hvor skravert 
område ligger over marin grense (Kilde: www.ngu.no). 

 

 
Figur 3. Tiltaket ligger under marin grense (blå linje). Det er ikke kartlagt mulighet for forekomst av sammenhengende marin 
leire i området, og heller ingen eksisterende faresoner i området (Kilde: www.atlas.nve.no). 
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3.2 Topografisk kart  

Helningsdata fra undersøkelsesområde er vist i Figur 4 og skyggerelieff i Figur 5. Helningskart 
viser at det er enkelte områder med helning over 1:20 (2,86°), som ifølge kartet kan defineres 
som kritiske skråninger. Tiltaksområdet ligger på en flat elveslette med skråninger under 5 
høydemeter. Nærmeste skråning lavere enn tiltaksområdet med høyde > 5 m er marbakken til 
Eidsfjorden. Det er også en kritisk skråning > 5 m øst for tiltaksområdet, som strekker seg opp 
mot marin grense.  

 
Figur 4: Helningskart over området. Planlagt område for utbygging ligger innenfor svart stiplet polygon og er basert på tilsendt 
reguleringsplan. Kilde: høydedata.no. 
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Figur 5: Skyggerelieff kart som viser topografien til terrenget på land. Svart stiplet polygon viser planområdet som er basert 
på tilsendt reguleringsplan. Kilde: Høydedata.no. 

 

 
Figur 6: Flyfoto av undersøkelsesområdet. Planlagt område for utbygging ligger innenfor svart stiplet polygon og er basert på 
tilsendt reguleringsplan. Kilde: norgeibilder.no. 
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3.3 Tidligere grunnundersøkelser 

Tidligere utførte grunnundersøkelser i området ved Eidslandet det refereres til er: 

- Rapportnr. 950084-05, Statens Vegvesen Hordaland, Tunnelpåhugg Mostraumen-
Skjeggevik (1995). Løsmassemektigheten varierer fra 2-13,5 m i borepunktene, hvor 
det er nødvendig med økt rotasjon, spyling og slag for store deler av boreloggene. 
Grunnundersøkelsen er nærmest tiltaksområdet, omtrent 5 km lengre nordvest. 

- Rapportnr. 000380-01, Statens Vegvesen Hordaland, Tunnelpåhugg Tyssebotn-
Kaldestadsundet, Vaksdal (2000). Dybde til fjell varierer mellom 2,5-4,5 m, og 
løsmassene består for det meste av blokker og fast lagret masser med høy motstand. 
Grunnundersøkelsene er tatt omtrent 7 km sør for tiltaksområdet. 

 

Den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA viser tre fjellbrønner i nærområdet til 
tiltaksområdet (Figur 7).  

1. Fjellbrønnen ligger omtrent 300 m øst for tiltaksområdet og viser at det er 1 m til fast 
fjell. Selve fjellbrønnen er 120 m dyp og ble boret i januar 2021.  

2. Fjellbrønnen ligger omtrent 250 m sørøst for tiltaksområdet og viser at det er 1 m til fast 
fjell. Selve fjellbrønnen er 75 m dyp og ble boret i juni 2012.  

3. Fjellbrønnen ligger omtrent 580 m sørøst for tiltaksområdet og viser at det er 0,5 m til 
fast fjell. Selve fjellbrønnen er 75 m dyp og ble boret i september 1997.  

 

 

Figur 7: Den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA kan gi dybde til fjell og indikasjoner på løsmassetype. Tiltaksområdet 
er markert med svart sirkel. Tre fjellbrønner viser avstand til fjell i nærliggende skråninger av tiltaksområdet. Kilde: www.ngu.no. 

 

På Eidsøyra og områdene nord og nordøst for tiltaksområdet, ligger flere grustak som er 
registrert på NGU sin pukk- og grusdatabase (Figur 8: geo.ngu.no). Grusresursen på Eidsøyra 
er markert som en usikker avgrensning, mens området ved Eide og Norheim er en sikker 
avgrensning. Det er også masseuttak i to områder ved Eide (markert med stjerne på kartet), og 
et ved Myster. Det finnes ingen beskrivelse av avsetningen fra databasen.  

1 

2 3 
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Figur 8: Kart fra Grusdatabasen til NGU på geo.ngu.no viser markerte forekomster som kommer fra samme avsetningsmiljø. 
Tiltaksområdet er markert med svart sirkel.  

 

3.4 Identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde 

NGU sitt løsmassekart, topografiske kart, tidligere utførte grunnundersøkelser, den nasjonale 
grunnvannsdatabasen, og NGU sin grusdatabase gir et godt grunnlag for avsetningsmiljø og 
forventede løsmasser.  

Som konkludert i kapittel 3.2 ligger ikke tiltaksområdet i et mulig løsneområde. 

Det er tegnet opp til sammen fire kritiske skråninger, et overliggende tiltaket og tre 
underliggende tiltaket, som legger grunnlaget for befaring (Figur 9). Kritisk skråning 1-3 ligger 
i marbakken underliggende tiltaket, mens kritisk skråning 4 ligger omtrent 300 m øst for 
tiltaksområdet.  

Kritisk skråning 4 strekker seg fra ca. 8 moh. til 62 moh. og er avgrenset av marin grense. NGU 
sitt løsmassekart og flyfoto viser at dette området består av fast fjell og områdeskred fra kritisk 
skråning 4 kan dermed avkreftes. 

Kritisk skråning 1-3 er tegnet opp med sammenhengende løsneområde nord, vest og sørvest for 
tiltaksområdet. På grunn av grusdatabasen sin markering av grusforekomst her er det mistanke 
om svært begrensede, om ingen, marine leiravsetninger i disse skråningene. Det er likevel viktig 
å avdekke marine leiravsetninger i området med grunnundersøkelser.  

Tidligere grunnundersøkelser i nærheten av området viser en dominans av harde masser og 
relativt kort avstand til fast fjell. Fjellbrønner i nærheten viser at det er 0,5 m - 1 m ned til fast 
fjell. 
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Figur 9: Kritisk skråning 1-4 med størst potensielt løsneområde.  

 

 
3.5 Eksisterende faresoner i området 

Det er ingen eksisterende faresoner på Eidsøyra. 
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4. Befaring 
Det er gjennomført befaring av nærliggende skråninger og vurdering av erosjon og 
terrenginngrep i forbindelse med områdestabilitetsvurdering og flomfarevurdering. Befaring er 
utført den 04.05.2022 av SGC v/ Thomas Austin Stormoen og Vetle Nordang.  

Feltundersøkelser viser at Eidsøyra er bygget opp av elveavsetninger og at det er sedimentasjon 
fra elven sør for tiltaksområdet. Befaring stadfester at det ikke er kritiske skråninger innenfor 
tiltaksområdet. Ved kritisk skråning 4 er det fjell i dagen (Figur 10), slik kvartærgeologiske kart 
og flyfoto viser, og risiko for områdeskred kan avskrives herfra. Områdeskred fra kritisk 
skråning 1-3 i marbakken ned mot fjorden kan ikke avskrives ved befaring og 
grunnundersøkelser med boring må gjennomføres.  

 

 
Figur 10: Bilde fra befaring som viser at det er fjell i dagen øst for tiltaksområdet.  
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5. Grunnundersøkelser 
Den 8. april gjennomførte Norsk Bergsikring AS grunnundersøkelser på tomten. Det ble utført 
totalsondering i fire borepunkt, og tatt to poseprøver med naver ved et borepunkt (borepunkt 
2). Tre av boringene er utført i sjø og en på land, og det er vurdert at boringene vil være 
representative for hele området.  

Boreloggene viser stort sett harde masser gjennom hele loggen, foruten om i det øverste laget i 
samtlige logger som viser lavere motstand. Boreloggene viser at topplaget er et finere sandlag 
sammenlignet med resterende deler av boreloggene. En kornfordelingsanalyse viser likevel at 
massene med lavere motstand hovedsakelig består av medium til grov sand, og noe grus. 
Underliggende masser viser høyere motstand, med lite behov for økt rotasjon, spyling og slag. 
Borelogg 4 er tatt på land og loggen viser lav motstand i topplaget/jordlaget. De neste fire 
meterne er det høy motstand og det er behov for spyling og slagboring. Denne lagpakken er 
tolket til å være fyllmasser. Underliggende masser viser høy motstand tilsvarende de andre 
boreloggene fra sjøen. Boreloggene har et dyp mellom 37 m til 51,8 m og det er ikke påvist fast 
fjell i noen av loggene.  

Lab-resultater fra kornfordelingsanalysen viser at løsmassene ved borepunk 2 består av 
friksjonsmasser av sand og grus, og dokumenterer at det ikke finnes sprøbruddsmateriale i 
grunnen.  

Datarapporten til boringene er å finne i dokument 2022-01-014-02d.  
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6. Konklusjon 
Det er ingen mulige løsneområde for områdeskred i tiltaksområdet. Under befaring ble risiko 
for områdeskred fra kritisk skråning 4, 300 m øst for tiltaksområdet, avkreftet av fast fjell i 
dagen.  

Gjennomførte grunnundersøkelser i området viser en mektighet av sand og grovere materiale i 
grunnen. Det er et innslag av finere sandmasser øverst i boreloggene, men en 
kornfordelingsanalyse viser at de finere sandmassene består av medium til grov sand og grus. 
Det ble ikke avdekket marine avsetninger under grunnundersøkelsene, og lab-resultater 
dokumenterer at området er dominert av friksjonsmasser og at det ikke er sprøbruddsmateriale 
i området. Områdeskred fra kritisk skråning 1-3 kan avkreftes basert på grunnundersøkelser og 
lab-resultater.  

Boreloggene er boret ned mellom 37 - 51,8 m og det er ikke truffet på fast fjell under boringen. 
Dersom det er kvikkleire under 51,8 m vil løsneområde, i henhold til NVE veileder, være svært 
begrenset ettersom grunnundersøkelser dokumenterer at løsmassene i området består av 
friksjonsmasser. Grunnundersøkelsene dokumenterer dermed at retrogressive skred ikke vil gå. 

Tiltaket ligger ikke innenfor et mulig løsneområde eller utløpsområde og utredning av 
prosedyren avsluttes iht. steg 7 i Tabell 3.1 (NVE 1/2019). 

Krav til områdestabilitet vurderes ivaretatt.  

Ettersom at denne vurderingen av et K4 tiltak avslutter ved steg 7 i prosedyren er det ikke krav 
til uavhengig kvalitetssikting av dette notatet.   
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