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L'Heureux et al. (2018)
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Antall store KL skred registrerte per måned siden 1600-tallet 



Kvikkleireskred frekvens…
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90 % av 
skredene de 
siste 20 årene 
er utløst av 
menneskelig 
aktivitet!!
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Tosbotn skredene

Fv 76



Hendelsesforløp – Skred nr. 1 ved Bjørnstokkvika
• kl. 07.30, 

fredag den 1. 
april 16.

• ca. 50,000 m3



Skred nr. 2 ved Bekkevold

• Lunsjtid lørdag 
2. april 16

• ca. 130,000 m3



Bjørnstokkvik
50,000 m3

Bekkevold
130,000 m3



Mandat og sammensetning av undersøkelsesgruppa 
Mandat:

“I 2017 besluttet Nordland fylkeskommune å etablere en uavhengig 
undersøkelsesgruppe for å vurdere mulig bruddmekanisme og undersøke 
mulig teknisk årsak til skredhendelsen. Det lå ikke i mandatet å vurdere 
ansvar- eller skyldspørsmål knyttet til skredhendelsen.» 

Undersøkelsesgruppa sammensetning: 
─ Professor Steinar Nordal, NTNU (leder) 
─ Amanuensis Arnfinn Emdal, NTNU 
─ Professor Eivind Grøv, SINTEF og NTNU 
─ Dr. Jean-Sebastien L’Heureux, NGI 





Opprinnelig stabilitet



Mulige skredårsaker ? 
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området
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Mulige skredårsaker ?
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området
Værforhold
Rystelser i området

Dato Tid Mag. Kilde
2016/3/02 17.01 2.6 NORSAR – (13 km fra Tosbotn?)
2016/3/30 21.21 1.3 UiB 
2016/3/31 08.55 1.4 UiB 
2016/3/31 08.58 0.7 UiB 
2016/4/01 14.30 ? R. Kristoffersen med flere, Ikke 

registrert av UiB eller NORSAR.



Mulige skredårsaker ?
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området
Værforhold
Rystelser i området
Vannlekkasje fra kraftverkstunnel



Bjørnstokk kraftverk

Fra Palmstrøm og Buen (2017)
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Tidspunkt

Tidslinje fylling av Bjørnstokk kraftverk

Vannstand

Kote lukekant

Blakking elv observert

Registrering NORSAR M=2,6 02.03 17:01

Rystelser NNSN 30.03 19:20

Rystelser/drønn i tunnel 31.03 08:45

Skred Bjørnstokkvika 01.04 07:30

Drønning 01.04 14:30

Skred Bekkevold 02.04 11:40

1. gangs fylling

2. gangs fylling

Tidslinje fylling av Bjørnstokk kraftverk



OKIKKE OK

Målt minste hovedspenning i berget sammenlignet med vanntrykk, for vannstand 
ved inntaket på ca. kote +267.

Betongpropp (før skred)
Betongpropp (etter skred)

Profil 310



Strømning av vann mot 
skredområdene

Lekkasjen fra tunnelen kan ha vært
ca. 200 liter/s i ett døgn før
skredene
Noe vann fant veien tilbake i 
tunnelen nedstrøms betongproppen 
(ca. 50 liter/s).
Opp mot 150 liter pr. sekund kan ha 
lekket inn i berget og funnet utløp i 
terrenget



Strømning av vann i svakhetssoner

Sweco 2016 



Stabilitet etter hydraulisk jekking og øket poretrykk 
i skredområdene



Bekkevold
Bekkevold

Øket poretrykk

Drenert/ Udrenert situasjon

Plaxis

Beregningene viser at en moderat vannlekkasje ut av fjellet vil kunne bygge opp 
poretrykk i bakkant og underkant siden jorda blir stående som en propp og ikke 
kan ta unna vannet. (0,1 liter/s i sum over 100 m bredde)



Bjørnstokkvika
Bjørnstokkvika

Øket poretrykk

Drenert og udrenert

situasjon

Plaxis



Prinsippskisse som illustrerer hvordan en relativt rask poretrykksøkning i jorda 
inn mot berget på Bekkevold kan ha ført til en udrenert spenningsomlagring.

Berg



Hva har vi lært?
Overveiende sannsynlig at skredene ble utløst av betydelig vannlekkasje 
fra den uforede trykktunnelen i Bjørnstokk kraftverk. 
Områdene som skled ut hadde på forhånd dårlig stabilitet, men likevel 
ikke kritisk dårlig. 
Skråningene tålte ikke den poretrykksøkningen som oppsto i massene 
grunnet lekkasjen gjennom berget.

Tunnelen ble designet basert på erfaringsmessige kriterier uten målinger av 
bergspenninger, noe som ikke er uvanlig for småkraftverk. Den betydelige lekkasjen skyldes 
at minste hovedspenning i berget var vesentlig lavere enn forutsatt i design. Vanntrykket 
jekket opp sprekker i berget.
Undersøkelsesgruppa vil anmode NVE om å vurdere å stille krav om måling av 
bergspenninger som standard også for småkraftverk ved nærhet til kritisk infrastruktur. 



Spørsmål?

@infoNGI

Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
NGI.NO



Strømning av vann mot 
skredområdene

Lekkasjen fra tunnelen kan ha vært ca. 
200 liter/s i ett døgn før skredene
Noe vann fant veien tilbake i tunnelen 
nedstrøms betongproppen (ca. 50 
liter/s).
Opp mot 150 liter pr. sekund kan ha 
lekket inn i berget og funnet utløp i 
terrenget

𝑄𝑄 = 2 liter/s for k = 1 � 10−7 ⁄𝑚𝑚 𝑠𝑠

Q = 200 liter/s for k = 1 � 10−5 ⁄𝑚𝑚 𝑠𝑠 (jekking)
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