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 Sammendrag 

Det er utført en skredfarevurdering for tomt på gnr./bnr. 101/679 i Hemne kommune med tanke på utvikling 

av et boligfelt. Det planlagte bustadfeltet ligg innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang på 

NVE sine aktsomhetskart. 

Krav til sikkerhet og høyeste akseptable skredsannsynlighet som skal legges til grunn ved regulering og 

byggesak er gitt i plan- og bygningsloven (PBL) §§28-1 og 29-5 med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17) 

§7-3 «Sikkerhet mot skred». For vurderingene legges det til grunn sikkerhetsklasse S2, som gjelder for 

eneboliger, med største akseptable årlige nominelle skredsannsyn på 1/1000. 

Ingeniørgeolog Arnstein Ommedal fra Norconsult utførte en feltbefaring 19.september 2018. Tilstede på 

denne befaringen var også Emil og Ole A. Heggvik fra G-bygg og grunneier. Denne befaringen danner i lag 

med annet tilgjengelig materiale grunnlaget for skredfarevurderingene i denne rapporten. 

Sannsynligheten for alle skredtyper vurderes samlet å være lavere enn 1/1000 og følgelig akseptabel. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

 

Byggefeltet Bugen 2 er planlagt like ovenfor eksisterende byggefelt Bugen. Tomten ligger sør for 

Kyrksæterøra sentrum, se Figur 1.  

Den aktuelle tomten med gårds/bruksnummer 101/679 ligger inne i aktsomhetsområde for steinsprang og 

snøskred. Norconsult er engasjert til å utføre en skredfarevurdering for tomten. 

Denne skredfarevurderingen er gjort med utgangspunkt i dagens situasjon i området. I henhold til NVE sine 

retningslinjer vurderes skredfaren i henhold til dagens situasjon med hensyn til terreng, vegetasjon, 

bebyggelse, infrastruktur, sikringstiltak osv. 

 

Figur 1: Oversiktskart som viser plasseringen til tomten relativt til Kyrksæterøra. 

1.2 Gjeldende retningslinjer 

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og byggesak er gitt i plan- og bygningsloven (PBL) 

§§28-1 og 29-5 med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 «Sikkerhet mot skred».  

NVE sine retningslinjer «Flom og skredfare i arealplaner» beskriver hvordan skredfare bør utgreies og 

innarbeides i arealplaner og hvordan aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere 

skredfareområder (NVE, 2014a). Til retningslinjene er veilederen «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 

Kartlegging av skredfare i arealplan og byggesak» tilknyttet. Denne gir anbefalinger til hvordan skredfare bør 

vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL (NVE, 2014b). 
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Retningsgivende eksempel for plassering av bygg i sikkerhetsklasse er omtalt i TEK 17. Byggverk hvor 

konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skredet, er særskilt stort skal ikke byggverk 

plasseres i skredfarlig terreng. 

I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik 

at krav til nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som tiltaket hører til, se 

Tabell 1. 

Det planlegges å opparbeide tomter for eneboliger på Bugen 2 med maksimalt 10 boenheter. Boligfeltet 

plasseres i sikkerhetsklasse S2, se Tabell 1. 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde (Direktoratet for byggkvalitet, 2017) 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største tillatte nominelle 

årlige skredsannsyn 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

1.3 Grunnlagsmateriale 

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet til skredfarevurderingene i denne rapporten: 

• Topografiske kart fra Norgeskart.no 

• Flyfoto og 3D-terrengmodell frå www.norgeibilder.no og www.norgei3d.no 

• Berggrunns- og løsmassekart fra NGU 

• Aktsomhetskart for steinsprang, snø-, flaum- og jordskred fra NVE (NVE, 2018) 

• Oversikt over historiske skredhendielser fra NVE (NVE, 2018) 

• «Flaum og skredfare i arealplanar», retningslinjer nr.2/2011 med vedlegg (NVE, 2014a) 

• «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» (NVE, 

2014b) 

• Skredfarevurdering utført av sivilingeniør Ottar Kummeneje, 25.06.96. (Sivilingeniør Ottar 

Kummeneje A/S, 1996) 

1.4 Utførte undersøkelser 

Ingeniørgeolog Arnstein Ommedal fra Norconsult utførte en feltbefaring 19.september 2018. Tilstede på 

denne befaringen var også Emil og Ole A. Heggvik fra G-bygg og grunneier. Været vekslet mellom 

regnbyger og opphold og siktforholdene var noe variable. Det vekslet mellom god og dårlig sikt, men i sum 

vurderes grunnlaget for de videre vurderingene tilstrekkelig. 

Befaringen foregikk i terrenget over tomten og opp til foten av fjellskrenten ovenfor, Karlsnesaksla. Sporlogg 

registrert med GPS er vist i VEDLEGG 1.  

På befaringen ble eventuelle terrengformer, vegetasjon og løsmasser av betydning for skredfaren kartlagt. I 

tillegg ble det tatt bilder, registrert skredhendelser og undersøkt potensielle utløsningsområder for skred. 

Denne befaringen danner i lag med annet tilgjengelig materiale grunnlaget for skredfarevurderingene i denne 

rapporten. 

http://www.norgeibilder.no/
http://www.norgei3d.no/
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1.5 Aktsomhetskart for skred 

Tomten ligger inne i aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred i henhold til NVE sine aktsomhetskart. 

Den ligger også over marin grense, men ikke innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire (NVE, 2018). Tomten 

er vist på utsnitt fra aktsomhetskartene til NVE i Figur 2 og Figur 3.  
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Figur 2: Aktsomhetskart for snøskred. Tomten er markert i gult. (NVE, 2018) 

 

Figur 3: Aktsomhetskart for steinsprang. Tomten er markert i gult (NVE, 2018). 
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2 Grunnforhold i området 

2.1 Beskrivelse 

Tomten som det er planlagt å utvikle til boligfelte ligger i en nordvendt skråning med helning mellom 4 – 10 

grader i gjennomsnitt, se Figur 4. 

Terrenget stiger brattere på fra tomten opp til over kraftledningen med cirka 16 – 25 grader terrenghelning. 

Fra cirka 30 meter ovenfor kraftlinjen stiger terrenget med 26-35 grader opp mot en berghammer. Selve 

brattkanten er over 50 grader. 

Området mellom tomten og brattkanten er skoggkledt med unntak av kraftgaten, se Figur 6. 

 

Figur 4: Terrenghelningskart fra NVE Atlas. Tomten er markert i gult. (NVE, 2018) 

Kraftledningen 

Foten av 

berghammeren 
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Figur 5: Flyfoto som viser avstanden til fjellsiden og vegetasjonsdekket ovenfor tomten (NVE, 2018) 

 

Figur 6: Berghammeren ovenfor kraftlinjen, Karlsnesaksla. 
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2.2 Berggrunn og løsmasser 

Ifølge NGUs berggrunnskart i 1:250.000 for området er bergarten «Granodiorittisk gneis med hornblende». 

NGUs kart for løsmasser (Follestad & Ottesen, 1996) viser at tomten ligger i område med tykke 

moreneavsetninger. Det ble observert morenematerialer nede ved tomten på befaring. 

Lenger oppe i terrenget går løsmassene over til skredmateriale i henhold til NGU sitt løsmassekart. Ved 

befaringen ble det observert skredblokker i enkelte tunger nedenfor kraftlinjen,samt jevnt fordelt ovenfor 

denne. Skredblokkene er til dels grove og opp mot 20 m3, typisk kantete og avlange. I Figur 8 vises et bilde 

av skredblokker observert i vestre begrensning for området ovenfor tomten. Disse blokkene er som det viser 

på bildet observert i kraftgaten. 

I tillegg ble det registrert det som muligens er en fjellskredtunge helt øst i området. Blokkene er vesentlig 

mindre enn hva tilfellet er for skredtungen øst i området. Avsetningene er tildekket med mose og løsmasser 

som gjør det vanskelig å avgjøre om det er skredblokker eller del av moreneavsetningen.   

Ovenfor kraftlinjen ligger det et urdekke som starter cirka 30 meter ovenfor kraftlinjen. Dette dekket består av 

blokker med størrelse rundt 4 - 10 m3 helt nederst. Størrelsen på blokkene avtar til mindre enn 1 m3 

nærmere berghammeren. 

Se figur Figur 7 for en oversikt over løsmassene i området. 

 

Figur 7: Løsmasserkart fra NGU (Follestad & Ottesen, 1996) 
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Figur 8: Bilde av skredblokker i vestre begrensning av området ovenfor tomten. Grove, kantede skredblokker. 

2.3 Vannveier i det aktuelle området 

Det er ikke registrert bekkefar eller elver med kontinuerlig vannføring i området. På befaringen ble det 

observert noen mindre, tørrlagte bekkefar. Grunneier kunne opplyse at disse fører en del vann ved særlig 

stor nedbør. Han har ikke erfart at disse vannveiene fører masser i særlig grad.  

Befaringen avdekket ingen tegn til skredprosesser eller aktiv erosjon i tilknytning til disse bekkene som i 

større grad fremstod som fuktige søkk på befaringstidpunktet. 

I Figur 9 er nedbørsfelt hentet fra NVE Atlas og vist sammen med observerte vannveier i området. 

Nedbørsfeltet begrenses av Karlsnesaksla i sør. 
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Figur 9: Observerte vannveier i området og nedbørsfelt fra NVE Atlas (NVE, 2018) 

2.4 Vegetasjon 

Vegetasjonen består i løvskog, hovedsakelig bjørkeskog, med varierende høyde og tykkelse, se Figur 6. 

Vegetasjonen under kraftlinjen fremstår yngst, noe som også støttes av bilde av området fra 50-tallet.  

 

Figur 10: Foto fra 1957 eller 1958 som viser terrenget over boligfeltet. 
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2.5 Historiske hendelser 

Det er ikke registrert skredhendelser i NVE sin database i dette området. Grunneier kunne opplyse om at 

han ikke har kjennskap til skredaktivitet mot tomten.  

2.6 Eksisterende skredfarevurderinger 

Det ble utført skredfarevurdering for Bugen II i juni 1996 av sivilingeniør Ottar Kummeneje A/S. Følgende 

informasjon fremkommer der: 

• Det ble observert flere store fjellblokker som har kommet ned til cirka i nivå med kraftledningen 

• Intet som tyder på jevnlig skredaktivitet i området 

• Ingen markert ur fra fjellsiden og ned mot tomten 

• Konkluderer med akseptabel skredrisiko 

Denne rapporten er fra 1996 og oppgir ikke hvilket akseptnivå som legges til grunn og konklusjonen kan 

derfor ikke brukes. Observasjonen i rapporten inngår derimot i vurderingene i denne rapporten. Det er ikke 

avdekket avvik mellom observasjonene i rapporten til Kummeneje og det som ble observert på befaring for 

utarbeidelse av denne rapporten. 

2.7 Terrengmodeller 

Digital terrengmodell tilgjengelig via NVE Skredatlas er studer for å avdekke terrengformer som tyder på 

tidligere skredaktivitet. Figur 11 viser et utsnitt fra denne terrengmodellen med relevante observasjoner 

markert. 

 

Figur 11: Utsnitt fra digital terrengmodell for området (NVE, 2018) 

Mulig vifteform 
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3 Vurdering av skredfaren 

3.1 Steinsprang og steinskred 

Deler av tomten ligger innenfor aktsomhetsområdet for steinsprang 

Det vurderes at steinsprang vil kunne løsne fra de bratte delene av fjellsiden ovenfor tomten. Avstanden 

mellom foten av berghammeren og tomten er større enn 140 meter og terrenghelningen på store deler av 

strekningen er under 25 grader.  

Urfoten som ble observert på befaringen ligger ovenfor kraftlinjen i en avstand på minimum 40 meter ovenfor 

tomtegrensen. Terrenget under urkanten slaker ut. På befaringen ble det ikke observert skredblokker ved 

tomten . Blokkavsetningene som ble observert øst i området vurderes å være en del av moreneavsetningene 

grunnet avrundet blokkform og liten blokkstørrelse sammenlignet med fjellskredviften vest i området.  

Skredblokker som løsner fra brattkanten har altså ventelig ikke nådd nedenfor kraftlinjen med unntak av 

fjellskredet helt vest i området. 

Uren som ligger ovenfor kraftlinjen vurderes å ha gode dempingsegenskaper med tanke på steinsprang.  

Det vurderes lite sannsynlig at skredblokker som løsner fra berghammeren vil kunne nå ned til tomten. 

Steinskred vil ventelig ha større utløp enn enkeltsteinsprang, men slike hendinger vurderes lite sannsynlig 

basert på fjellsidens observerte beskaffenhet (relativt slett fjellside). 

Steinsprangfaren mot tomten vurderes akseptabel med tanke på krav for sikkerhetsklasse S2.  

3.2 Snøskred 

Vurdert område ligger innenfor aktsomhetsområdet for snøskred definert av NVE. 

Snøskred løsner vanligvis i terreng brattere enn 30° og store snøskred løsner normalt i terrenghelninger på 

30-60°.  

I øvre det av terrenget over tomta er det berghammer med helning på mellom 50-90°. Her vil det kun 

akkumuleres mindre mengder snø på grunn av brattheten til terrenget. Snø vil gli av før store snømengder 

kan akkumuleres. 

Terrenghelningen i området indikerer at det er for bratt til at snøskred kan løsne fra mesteparten av fjellsiden 

over tomten. I Figur 12 er området som er for bratt markert med blå strek.  

Området markert med rød strek under brattkanten har terrenghelning som teoretisk kan gi utløsning av 

snøskred, utstrekningen er derimot noe begrenset (30 – 40 meter). Terrengformen indikerer heller ikke at det 

vil samle seg store snømengder her.  

Området markert med grønn strek i østre del av området har terrenghelning der snøskred kan utløses. 

Terrengformen indikerer ikke at det vil samle seg store snømengder her. Det er også begrenset hvor mye 

snø som kan fraktes inn i området med vind fra bakenforliggende massiv, Karlsnesaksla. Sannsynligheten 

for at dette området skal kunne produsere snøskred vurderes lavt. Kotene tilsier også at et eventuelt skred 

sannsynligvis vil drenere øst for tomten. 

Sannsynligheten for snøskred mot tomten vurderes tilstrekkelig lavt med tanke på krav for sikkerhetsklasse 

S2.   
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Sørpeskred utløses normalt som følge av kraftig eller vedvarende regn og/eller snøsmelting, høyt 

vanninnhold i snøen eller snøskred som demmer opp vann. Det er ikke observert terreng som er typisk for 

utløsning av sørpeskred. I tillegg er det et begrenset nedslagsfelt for området så tilsig av vann vil ventelig 

være begrenset. Sannsynligheten for sørpeskred vurderes tilstrekkelig lav med tanke på krav i 

sikkerhetsklasse S2. 

 

 

Figur 12: Terrenghelning med tanke på snøskred (NVE, 2018) 

3.3 Jord- og flomskred 

Området ligger utenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred. 

Det er et begrenset område som er løsmassedekket og har helning brattere enn 25 grader ovenfor tomten 

og det er ikke observert typiske terrengformer som indikerer at jordskred vil være en aktuell skredtype her. 

Hele det aktuelle området er vegetert og røtter vil bidra til å gi løsmassedekket økt styrke. Det er som vist 

tidligere et begrenset nedslagsfelt med tilsig inn i de aktuelle løsmassedekte områdene. Morenen, som er 

aktuell løsmassetype her, vil ventelig ha blitt utsatt for trykk fra isen, noe som kan bidra til relativt høy fasthet. 

På Figur 11 med utsnitt fra terrengmodellen kan det observeres en potensiell vifteform helt vest i området, 

nedenfor registrerte fjellskredblokker på Figur 11. På befaringen ble det ikke observert tegn til at dette faktisk 

er en skredvifte. I vegskjæringen nede på tomten fremstod massene å være morene. 

Like øst for denne terrengformen er det et søkk i terrenget. Dette søkket ble befart og det ble ikke observert 

tegn på skredaktivitet eller tegn til pågående erosjon i dette søkket. 

Observerte bekkefar ble berfart med tanke på flomskred eller andre vannrelaterte skredprosesser. Det ble 

ikke avdekket tegn på slik aktivitet. Bekker viste ikke tegn på aktiv erosjon og sannsynligheten for denne 

typen skred vurderes lav. 
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3.4 Tomten vurderes å ha tilstrekkelig sikkerhet mot jord- og flomskred i henhold til 

sikkerhetsklasse S2.Oppsummering 

Samlet sannsynlighet for alle skredtyper vurderes å være lav nok til å tilfredsstille sikkerhetsklasse S2. 

3.5 Forutsetninger for skredfarevurderingene 

Stabiliteten i massene inne på tomten er ikke vurdert i denne rapporten som omhandler skredfare fra 

naturterreng.  
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Vedlegg 1: Sporlogg fra befaring med kommentarer 
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