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Sammendrag 

Det vurderes å være reell skredfare for vurdert område.  

Det vurderes å være størst risiko for steinsprang og steinskred fra Knutnakken. Ved en ekstrem 

værsituasjon kan det ikke utelukkes at det kan oppstå forhold som kan gi større snøskred fra øvre del 

av terrenget.  

Risiko for jord- og flomskred vurderes å være mindre enn steinsprang og steinskred, men kan ikke 

utelukkes.  

Samlet fare for ulike skredtyper er hensyntatt ved fastsettelse av faresonegrenser.  

Faresoner for sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 med krav til største årlige nominelle sannsynlighet for 

skred på henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000 er fastsatt for vurdert område. Se vedlagt faresonekart. 

Øvre del av boligfeltet vurderes ikke å tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 

(1/1000).  

Tomter og boliger øverst i byggefeltet vurderes å kunne sikres med en ca. 120-130 m lang fangvoll av 

løsmasser. Dette gjelder tomter 40/207, 225, 234, 224, 227 og 199.  

Dersom øvre del av tomt 40/198 skal sikres må vollen forlenges eller det må bygges en egen voll på 

anslagsvis 30-40 meter.  

Skog bør bevares der hvor terrenget har helning over 27 grader. Flatehogst av granskogen bør 

unngås og kommunen anbefales om nødvendig å verne skogen for å sikre dette.  

Skog og vegetasjon bør tillates å vokse opp mot toppen av Knutenakken slik at det dekker potensielle 

løsneområder for skred.  
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 Innledning og bakgrunn 

 Bakgrunn og hensikt 

På oppdrag fra Hareid kommune er Norconsult AS engasjert for å gjennomføre faresonekartlegging 

på Brandal i Hareid kommune. Avgrensning av vurdert område er gitt i Figur 1. Hensikten med 

skredfarevurderingen er å vurdere reell skredfare for området, og den er utført i henhold til NVE sine 

retningslinjer og gjeldende plan- og bygningslov med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK10).  

 

Figur 1: Avgrensning av vurdert område på Brandal i Hareid kommune. 

 Grunnlagsmateriale 

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelse av denne rapporten: 

• Topografiske kart hentet fra www.skrednett.no 

• Flybilder og 3D-terrengmodell fra www.norgeibilder.no og www.norgei3d.no 

• Helningskart fra http://skredkart.ngi.no 

• Berggrunn- og løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU, 2017) 

• Nasjonal database for ustabile fjellparti (NGU, 2017) 

• Aktsomhetskart for steinsprang, flom- og jordskred og snøskred (NVE, 2017) 

• Oversikt over historiske skredhendelser (NVE, 2017) 

http://skredkart.ngi.no/
http://www.norgeibilder.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.norgei3d.no/
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Tidligere utførte skredfarevurderinger i området: 

• Undersøking av rasfare i bustadfelt Brandal (NGI, 1976) 

• Boligfelt Muren, Brandal. Vurdering av skredrisiko og sikringstiltak mot skred (NGI, 1989) 

• Vurdering av fradeling av bustadtomt, gnr. 40 bnr. 4, Brev fra Møre og Romsdal 

fylkeskommune (Møre og Romsdal fylkeskommune, 1999) 

 Krav til sikkerhet mot skred 

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og bygging i skredfareområder er gitt i 

forskriften «Veiledning om tekniske krav til byggverk» (TEK 10) § 7-3 (Direktoratet for byggkvalitet, 

2017), med hjemmel i plan- og bygningsloven (Pbl.) §28-1 og §29-5. Pbl. §28-1 stiller krav om 

tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare for tiltak, samt at tiltaket ikke kan medføre naturfare for andre: 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig 

ulempe som følge av tiltak.» 

Rapport nr. 2 «Flom- og skredfare i arealplaner» fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE, 

2014) gir retningslinjer for hvordan offentlig aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å 

identifisere skredfareområder. 

I henhold til TEK 10 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 

skred slik at krav til årlig nominell sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som 

tiltaket tilhører, se Tabell 1. Retningsgivende eksempler for bestemmelse av sikkerhetsklasse er 

beskrevet i TEK 10. 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største tillatte nominelle årlige 
sannsynlighet for skred 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

Norconsult har fått i oppdrag å vurdere alle faresonegrenser (S1, S2 og S3) for vurdert område. 

 Utførte undersøkelser 

Feltkartlegging av området ble utført av ingeniørgeolog Torgeir Sandøy 12. september 2016. Det var 

13°C, overskyet og delvis opphold under befaringen.  

Befaring ble utført til fots fra vurdert område og oppover mot Knutenakken. Dette for å registrere 

topografiske forhold, tidligere skredhendelser samt kartlegge forhold som løsmassefordeling, 

registrere bergblotninger og potensielle løsneområder for skred,                  samt stedlig vegetasjon.  
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 Tidligere utførte skredfarevurderinger 

Det foreligger to rapporter fra tidligere utførte skredfarevurderinger for området av Norges geotekniske 

institutt (NGI). Rapportene er utarbeidet i 1976 og 1989. 

Rapporten fra 1976 konkluderer med at området nedenfor Knutenakken, herunder boligfelt Muren, må 

betraktes som potensielle steinskredområder. Det ble i rapporten definert en utbredelsesgrense for 

utløp av steinsprang og steinskred som dannet ytre grense for byggbare områder, se  Figur 2. I tillegg 

til steinskred/steinsprang vurderes det også å kunne være fare for jordskred, og rapporten konkluderer 

videre med at skred kan nå frem til boligfeltet. NGI anbefaler videre at området helt eller delvis kan 

sikres med en eller flere sikringvoller/-murer (NGI, 1976). 

En supplerende vurdering av skredrisiko og sikringstiltak for boligfelt Muren ble utført i 1989 (NGI, 

1989). Det var først på 80-tallet at kvantifisering av skredfare ble vanlig, og i forbindelse med utførte 

skredfarevurdering ble Byggforskrift 1987 lagt til grunn (Vedlegg B). Rapporten bygger på vurderingen 

fra 1976, men vurderingen fra 1989 konkluderer i tillegg at det kan være fare for snøskred ned mot 

boligfeltet noe rapporten fra 1976 ikke omtaler. Rapporten konkluderer med at tomtene 40/198, 201, 

211 og 222 trolig oppfyller minstekravet i byggeforskriften til sikkerhet mot skred, altså største 

nominelle, årlige sannsynlighet for skred er 10-2 (se Vedlegg B). NGI vurderer at tomtene 40/224, 227, 

212, 211 og 206 vil ha risiko for snøskred. 

NGI anbefaler på bakgrunn av sin vurdering en 130 m lang og 4 m høy sikringsvoll av løsmasser i 

overkant av boligfeltet. I tillegg anbefaler de en 40 m lang og 3 m høy fangvoll plassert langs ytterkant 

av idrettsplass for å redusere faren for snøskred mot eiendommene 40/211 og 212. Beste 

sikringstiltak mot snøskred for boligfeltet sier NGI vil være å etablere skog i fjellsiden oppunder 

Knutenakken. 

 Forutsetninger for skredfarevurderingen 

I henhold til NVE sine retningslinjer er skredfare vurdert i henhold til dagens situasjon med hensyn til 

terreng, vegetasjon, bebyggelse, eksisterende sikringstiltak osv.  
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Figur 2: Figur oversendt fra Hareid kommune som viser ytre grense for skredutbredelse (steinskred og 

steinsprang) fra NGI sin skredfarevurdering i 1976. 
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 Grunnforhold og beskrivelse av området 

 Områdebeskrivelse og topografiske forhold 

Boligfeltet på Brandal strekker seg opp til kote +55. Terrenget stiger videre opp mot Knutenakken hvor 

terrenget flater ut til et flatere platå ved kote +280-310, se Figur 3. Terrenghelningen er relativt slak 

(10-25°) opp til ca. kote +110, før det stiger brattere med ca. 27-35° opp til toppen av platået. 

Terrenget danner en konkav «gryte» opp mot platået. Terrenget er brattest opp mot Knutenakken (mot 

sør) hvor det er over 50° helning, se Figur 4. 

 

Figur 3: Oversiktsbilde tatt mot vest, opp mot Knutenakken (sort pil). Terrenget danner en konkav gryte som 
strekker seg opp til et flatere platå på toppen. 

Lia er vegetert med tett lauvskog samt et større plantefelt med stor gran som strekker seg opp fra 

idrettsplassen opp langs et definert bekkeleie. Vegetasjonen er noe tynnere over granfeltet opp mot 

toppen av terrenget. Se Figur 6 hvor flyfoto fra 1965 og 2013 viser hvordan vegetasjonen har endret 

seg og skogen har spredd seg oppover i terrenget. Legg også merke til skredblokker samt potensielle 

steinsprangløp som kan ses på flyfoto fra 1965. 
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Figur 4: Helningskart fra området. Hentet fra geodata.ngi.no 

 Geologi og løsmasser 

Bergmassen i området er i henhold til NGU sine berggrunnskart kartlagt til å være gneis. 

Kvartærgeologiske kart fra NGU over området indikerer at nedre del av lia er dominert av 

moreneavsetninger. Oppover mot toppen av Knutenakken er det kartlagt bart fjell, stedvis tynt 

løsmasse dekke. Det ble under befaring observert generelt et tynt løsmassedekke mot toppen av lia, 

avbrutt av eksponerte berghammere i de bratteste delene av terrenget. Øvre del av terrenget er også 

preget av eldre urmasser som er vegetasjonsdekte.  

 

Figur 5: Løsmassekart hentet fra NGU. Det er kartlagt morenemateriale i nedre del av lia som går over til å bli bart 
fjell med stedvis tynt dekke. 

https://geodata.ngi.no/
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Figur 6: Flyfoto hentet fra www.norgeibilder.no. Nederste bilde fra 1965 og øverste bilde fra 2013 viser endring i 
vegetasjon opp mot Knutenakken. Rød pil indikerer skredbaner synlig på flyfoto. Gul stiplet linje indikerer øvre 
grense mellom tett skog og spredt skog. Legg merke til plantefelt (granskog) på bildet fra 2013 indikert med hvit 
pil.  
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 Aktsomhet- og faresonekart 

Vurdert område er innenfor NGI sitt aktsomhetskart for snøskred og steinskred. Deler av vurdert 

område (mot nord) er også innenfor NVE sitt aktsomhetskart for jord- og flomskred, se Figur 7.  

I forbindelse med skredfarevurdering utført i 1976 ble det utbredelse for steinskred vurdert og 

inntegnet som vist i Figur 2.  

 

Figur 7: Vurdert område ligge     r innenfor NGI og NVE sine aktsomhetskart for skred. NGI sitt aktsomhetskart for 
snøskred og steinskred har mørk brun skravur. 

 Historiske skredhendelser 

En skredhendelse fra rundt 1880 er omtalt i NGI sin skredfarevurdering (NGI, 1976). Dette er omtalt 

som et jordskred som nådde ned til boligfelt Muren med mye finmateriale og ble vurdert til å måtte ha 

høyt porevannstrykk som har medført lang utløpslengde. Mer informasjon om denne skredhendelsen 

har ikke blitt funnet i forbindelse med arbeidet med denne rapporten.  

Det er ingen registrerte skredhendelser i NVE sin skreddatabase for vurdert område.  

NGI – Snøskred og steinskred 

NVE – jord- og flomskred 
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 Klima 

Det er gjennomført en enkel klimaanalyse for å vurdere hvilke klimatiske forhold som kan forventes i 

området, særlig med fokus på forhold som vil kunne påvirke faren for snøskred. Klimadata er hentet 

fra Meteorologisk institutt sin vær- og klimadatabase «eklima» og www.senorge.no. 

Nærliggende værstasjoner er 59580 Hareid-Grimstad og 59560 Brandal, se Figur 8. 

 

 

Figur 8: Plassering for nærliggende værstasjoner 

Stasjonen på Brandal var i drift fra september 1980 til desember 1996 og stasjon Hareid-Grimstad var 

i drift fra januar 1961 til september 1973. 

Brandal ligger ut mot Kysten av Møre og Romsdal og har et mildt kystklima. Dette kan vi se av 

månedsnormalene for 1961-1990 som vist i Figur 9. Ingen av stasjonene har registrert snødybder, 

men normal årsmaksimum for normalen 1971-2000 indikerer snødybde på 50-100 cm for Brandal, se 

Figur 10. 

Maksimal forventet nedbørsmengde og forventet returperioder er beregnet og lastet ned fra eKlima, se 

Tabell 2. Dataen sier ikke noe om nedbørstype, men gir en beregning av forventet 1- og 3-døgns 

nedbør for Brandal. Det er kjent korrelasjon mellom døgnnedbør (nysnøtilvekst) og sannsynlighet for 

snøskred.  

 

http://www.senorge.no/
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Figur 9: Månedsnormaler (1961-1990) for målestasjon i Brandal og Hareid-Grimstad. 

 

 
Figur 10: Normal årsmaksimum i snødybde (i cm) for normalperioden 1971-2000. Data fra www.senorge.no 
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Tabell 2: Returperioder for værstasjon 59560 Brandal. 

   

59560 BRANDAL 

Returperiode 
(år) 

Sesong 

  1 døgn 3 døgn 

  GUMBEL NERC GUMBEL NERC 

100 

År   155 154 266 248 

des, jan, feb   140 134 258 227 

mar, apr, mai   123 111 200 172 

jun, jul, aug   84 85 138 134 

sep, okt, nov   140 133 221 203 

500 

År   183 193 314 298 

des, jan, feb   169 170 311 275 

mar, apr, mai   151 143 245 214 

jun, jul, aug   102 113 165 170 

sep, okt, nov   169 169 265 249 

1000 

År   196 213 335 322 

des, jan, feb   182 189 333 299 

mar, apr, mai   163 160 264 235 

jun, jul, aug   109 127 177 189 

sep, okt, nov   182 187 283 271 

PMP 

År   

N/A 

329 

N/A 

427 

des, jan, feb   306 405 

mar, apr, mai   275 347 

jun, jul, aug   236 306 

sep, okt, nov   304 377 

PMP: Probable Maximum Precipitation 
Datasett: 59560 Brandal (1980-1996) 
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 Vurdering av skredfare 

 Innledning 

På bakgrunn av utført befaring har Norconsult gjort en selvstendig vurdering av skredfare for vurdert 

område. Resultater her blir sammenlignet opp mot tidligere utførte skredfarevurderinger av NGI med 

særlig fokus på om endringer i vegetasjon har medført en endring av skredfare for vurdert område.    

 Jord- og flomskred 

Generelt kan jordskred løses ut i terreng brattere enn 25 grader, men jordskred kan også utløses i 

slakere terreng om poretrykk får bygd seg opp i vannmettede løsmasser. I nedre del av fjellsiden er 

det observert tykke løsmasseavsetninger (morene), men i øvre del vurderes løsmassetykkelsen å 

være tynnere. I øvre del dominerer gamle vegetasjonsdekte urmasser, men det er også observert 

områder med jevnere terreng.    

Det ble ikke observert jordskredavsetninger i terrenget under befaringen. Øvre del av området er bratt 

nok for at det teoretisk kan utløses jordskred. Det ble i øvre del i hovedsak observert 

vegetasjonsdekte grove urmasser og inntrykket etter befaring er at løsmassedekket her er tynt og 

usammenhengende, se Figur 11. Øvre del av terrenget er ikke dekt av skog og det er generelt mindre 

busker og trær her. Vegetasjon kan ha en postitiv binding på jordsmonnet, men jordskred kan også 

forekomme i skogsdekte lier hvor løsmassedekket over berg er tynt. Jordskred kan gjerne utløses av 

eksterne faktorer som steinsprang gjerne i sammenheng med vannmettet jordsmonn. 

Det ble observert lite overflateavrenning i området, og dette kan tyde på at en stor del av dreneringen 

forekommer gjennom løsmassene. Fordelingen av løsmasser nedover i grunnen er ukjent, men fra 

befaring er inntrykket at det er grovere masser (ur) i øvre del av terrenget og andel av finere fraksjoner 

i løsmassene øker ned mot boligfeltet. I nedre del er terrenget imidlertid slakere 

Da inntrykket er at jordsmonnet i øvre del er usammenhengende i kombinasjon med grovblokkig ur 

vurderes sannsynligheten for en større jordskredhendelse fra øvre del av terrenget å være lav. I nedre 

del av terrenget øker andel finstoff i løsmassene, men terrenghelningen reduseres. I tillegg er det i 

nedre del tettere skog. Det ble ikke observert sig i jordmasser i nedre del av terrenget.   

Det går et bekkeløp gjennom en markert ravine, se Lokalitet 5 i vedlagt registreringskart. Øvre del av 

ravine er dekt av vegetasjon og det er ikke store spor til erosjon eller massetransport langs bekkeløp. I 

nedre del blir ravinen mer markert og det er 3-4 m høyde fra bunn til toppkant av ravine. Her ble det 

observert rotvelt og mindre utglidninger i sidekanter som kan indikere pågående erosjon, se Figur 12, 

men det ble ikke observert større ansamlinger av tre- eller kvistdemninger langs bekkeløp. Vannføring 

under befaring var liten, og denne forventes å variere med nedbør, overflateavrenning og snøsmelting 

i området. Ravinen dreier mot nord langs en markert terrengrygg (trolig morene), se Figur 13. Det var 

ikke spor til overløp i ravinen, og det er heller ikke spor til skredavsetninger (levéer) langs skredløpet. 

Ved en ekstremsituasjon kan det være mulig med overløp som indikert i Figur 13, men dette vurderes 

å være en sjelden hendelse og det ble ikke observert spor i terrenget til at dette har forekommet i 

nyere tid. Som vi også ser av Figur 12 så er steinmateriale i bekkeløp kantete og er mosegrodd. Det 

vurderes derfor å være liten massetransport i bekkeløp. 
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Figur 11: Bilde fra øvre del av terrenget viser spredt skog og grovblokkig vegetasjonsdekt ur. Inntrykket er at 
løsmassedekket er tynt og usammenhengende. 

 

I forbindelse med NGI-rapport 1989 ble jord- og flomskredfaren kvantifisert for noen av tomtene i 

boligfeltet og risikoen ble vurdert å være størst midt i boligfeltet (Tomter 40/234, 224, 215 og 223). 

Videre kommenterer NGI at risikonivået som ble vurdert i deres rapport generelt kan være noe høyt da 

det ikke ble observert sport etter skredhendelser samt at skredtypen kan være vanskelig å 

dokumentere.  

Jordskred og flomskred i forbindelse med flomaktivitet langs bekkeløp kan ikke utelukkes og må tas 

hensyn til ved fastsettelse av faresonegrenser for vurdert område. Potensialet for en større jord- eller 

flomskred vurderes derimot å være lavere enn risiko for steinsprang eller steinskred for vurdert 

område.     
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Figur 12: Bilde fra nedre del av ravine viser urmasser, mulig moreneavsetnigner i sidekantene. Rotvelt og lokale 

utglidninger tyder på pågående erosjon langs bekkeløpet.  

 

 

Figur 13: Flybilde som viser forløp til ravine, terrengrygg (morene) og mulig overløp. 
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 Snø- og sørpeskred 

Store snøskred kan normalt løses ut ved terrenghelning over 27 grader. Ut ifra terrenghelning og 

vegetasjon oppfyller er større område disse kriterier opp mot toppen av fjellsiden, se Figur 14. Her er 

det en markert konkav terrengform. Skogen er her så spredt at den ikke vil bidra til å holde på snøen i 

det potensielle løsneområdet, se Figur 11.  

Området er preget av vegetasjonsdekt grovblokkig ur. Det betyr at det må gjerne flere større snøfall til 

for at forhold skal ligge til rette for et større snøskred. Først må et større snøfall jevne ut terrenget 

(ura) og deretter må en større snømengde komme på toppen av dette. Stedvis ble det derimot også 

observert jevnere terrengprofil i det potensielle løsneområdet. Ved ekstreme snøsituasjon vil derimot 

forhold kunne ligge til rette for snøskred. Det er ikke registreringer for snømengde for nærliggende 

værstasjoner, men som Tabell 2 viser så vil det i vintermånedene desember-februar statistisk være 

potensiale for 3-døgns nedbør på 227-258 mm med gjentaksintervall på 100 år. For gjentaksintervall 

på 500 år ser vi at det statistisk kan komme 275-311 mm nedbør på 3 døgn. Dersom denne nedbøren 

kommer som snø vil en ha potensialet for en større snøskredhendelse på Brandal.  

NGI (1989) fastslo i sin vurdering at ved daværende vegetasjonsforhold så vill et snøskred kunne nå 

de mest utsatte boligene med et gjennomsnittlig gjentaksintervall på 75-150 år. Figur 15 viser et bilde 

tatt under NGI sin skredfarevurdering i 1976. Sammenlignet med Figur 3 ser vi tydelig endringen i 

skogdekke ovenfor boligfelt Muren.  

Som NGI påpekte i sin rapport fra 1989, så ville beste tiltak mot snøskred være å beplante området 

oppunder Knutenakken. Skogen har nå strekt seg opp under Knutenakken. I tillegg strekker 

granplantefeltet seg helt opp til kote 200 langs Ravine nord i terrenget.   

Hareid er preget av et mildt kystklima, noe normal årsmaksimum for snødybde samt middeltemperatur 

indikerer. Imidlertid vurderes det at forhold for større snøskred kan forekomme ved ekstreme 

klimahendelser.  

Granskogens størrelse og utbredelse gjør at den vil bidra til å redusere potensielt løsneområde for 

snøskred samt bidra til å redusere utløpslengden for et eventuelt snøskred som løsner fra øverste 

terrengskål. Granskogen vil derfor øke sikkerheten for tomter på, og øst for, idrettsplassen samt 

nedenfor dette.  

Potensielt løsneområde strekker seg også mot Knutenakken sør for granfelt (Figur 14), men her 

dominerer grovblokkig ur i større grad enn i terrengskålen over granfeltet. Det vil derfor kreves store 

snømengder, gjerne i flere omganger, for å kunne utløse en større skredhendelse. Dersom et 

snøskred utløses i terrenget opp mot Knutenakken og går på sørsiden av plantefeltet av gran, så 

vurderes eksisterende skog å ha begrenset effekt på å stoppe snøskredet da skogen i sør for 

granskogen består av blandingsskog med varierende tykkelse. Det kan derfor ikke utelukkes at skred 

fra dette området i tilfellet vil nå eksisterende bebyggelse. Dette må tas hensyn til ved fastsettelse av 

faresonegrense selv om steinsprang/steinskred vurderes å være dimensjonerende skredfare for 

vurdert område. 

Generelt vil sørpeskred i bratt terreng oppstå i bratte definerte skredløp som flomskred. Vurdering for 

sørpeskred blir derfor som for flomskred som tidligere er omtalt.  
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Figur 14: Rød skravur viser teoretisk løsneområde for snøskred. 

 

Figur 15: Foto av NGI fra 1976. Idrettsplassen synlig til venstre i bildet. På bildet vises Knutenakken (K) og en ser 
tydelig ur og steinsprangblokker som ligger spredt i terrenget. 
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 Steinsprang og steinskred 

Aktivitet fra steinsprang og steinskred er den mest fremtredende skredtypen for vurdert område. 

Urmasser fra historiske skred strekker seg ned fra Knutenakken og avgrenses generelt i området av 

en gammel steingard som ligger mellom bebyggelse og skogkledd li, se Figur 16 og vedlagt 

registreringskart (Vedlegg C).  

 

Figur 16: Bilde tatt sør i vurdert område mot nord viser store historiske steinsprangblokker i terrenget. Gammel 
steingard er indikert med gul pil. 

Det ble identifisert tre potensielle løsneområder for steinsprang og steinskred, se Figur 18.  

Generelt ble det observert gjennomsettende oppsprekking i bergmassen, med 3 hovedsprekkesett og 

flere sporadiske sprekker. Bergmassen i dagsonen fremstår flere steder som avløst med åpne 

baksprekker. Observert bergmasse fremstår generelt som massiv og kompetent.   

Som støtte til vurderingen ble det gjennomført modellering av utløpslengder for steinsprang med 

programvaren RocFall fra Rocscience, se Vedlegg D for oversikt over profil.  
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Figur 17: Ferskere steinsprangblokk i terrenget, Lokalitet 3 (se vedlagt registreringskart). 

 

Figur 18: Identifiserte løsneområder for steinsprang/steinskred. Sort stiplet linje indikerer ytre begrensning 
kartlagte urmasser. Sporadiske blokker er observert øst for urfot. 
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Område A 

Fremkant av terrengrygg med eksponerte bratte berghammere i terrenget. Bergmassen er preget av 

gjennomsettende oppsprekking og det ble observert 3 hovedsprekkesett pluss sporadisk 

oppsprekking. Flere avløste blokker med åpne baksprekker i dette området. Utløpsområdet ned mot 

vurdert område er preget av hovedsakelig eldre skredavsetninger med urmasser og blokker fra mindre 

størrelse opp mot store blokker på over 100 m3. Utløpsområdet flater ut ned mot vurdert område. 

Dette bidrar til god fangevne i terrenget i kombinasjon med større historiske skredblokker som ligger i 

terrenget. Skredblokker ligger derimot tett ned mot bebyggelse og ut i fra observasjoner på befaring 

kan det ikke utelukkes fremtidige skred med utløpslengde tilsvarende historiske skredblokker.  

Det har tidligere vært meldt inn bekymringsmelding for et par større blokker med usikker stabilitet i 

området. Disse ble lokalisert under befaring, se Figur 19. 

 

Figur 19: Bilde som viser blokker med usikker stabilitet i Område A. 

Anslått volum ca. 60 m3 for Blokk 1 og ca. 3 m3 for Blokk 2. Begge blokker er avløst både under og i 

bakkant. Det vurderes å være potensiale for flere avløste blokker som dette oppover langs terrengrygg 

og dette må tas hensyn til ved fastsettelse av faresonegrenser for steinsprang og steinskred fra 

området. Det ble generelt observert større skredblokker i ur nedenfor Område A enn ellers i området. 

 

 

 

 

~3m 

~4m 

~1m 
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Område B 

Dette området har størst potensiale for større skredhendelser, noe som også poengteres av NGI i 

deres vurderinger. Det ble observert flere objekter med uavklart stabilitet langs berghammer, se Figur 

20.  

Ut ifra observerte sprekkesett vil det være potensiale for steinsprang samt større skredhendelser som 

steinskred fra Område B. En større skredhendelse vil kunne gi lang utløpslengde og det ble kartlagt 

skredblokker innenfor eksisterende boligfelt Muren under befaringen. Det kan derfor ikke utelukkes at 

skred fra Område B kan nå eksisterende boligfelt. Det ble også observert potensielle skredbaner fra 

Område B på flyfoto fra 1965, se Figur 6. 

 

Figur 20: Bilde fra Lokalitet 4 Område B (se vedlagt registreringskart) viser stablede blokker som er avløst. 
Stabilitet er usikker. 

Område C 

I dette området er det observert færre eksponerte berghammere og hovedoppsprekking langs 

foliasjonen ligger noe flatere. Potensialet for utfall vurderes å være mindre, samt at fangevnen i 

terrenget er bedre. Eventuelle utfall med lengre utfall vurderes mest sannsynlig å ledes mot nord av 

markert terrengrygg. Se potensiell skredbane indikert i Figur 18. 

Samlet vurdering av reell skredfare 

Samlet vurderes fare for steinsprang og steinskred å være den mest reelle skredfare for vurdert 

område. Dette gjelder særlig skred fra Område A og B. Risiko og utløpslengde for skred må vurderes 

opp mot faren for jord- og flomskred samt snøskred ved fastsettelse av faresonegrenser.  
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 Fjellskred 

Ustabile fjellparti blir kartlagt og overvåket av Norges geologiske undersøkelse (NGU). I området rundt 

Brandal har NGU utført en vurdering både på grunnlag av flyfotostudie samt kartlegging fra helikopter.  

Området ovenfor Brandal er av NGU ikke kartlagt som potensielt ustabilt. Fjellpartiet Grøthornet nord 

for Brandal er kartlagt som ustabilt, se Figur 21. Det ustabile fjellpartiet blir overvåket og monitoreres 

med ekstensometer siden 2016. Det er i tillegg tre potensielt ustabile fjellparti på Sula (Tverrfjellet) 

som er under kartlegging. Eventuelle sekundærvirkninger fra et fjellskred vil være flodbølge.  

 

Figur 21: Oversikt fra nasjonal database for ustabile fjellparti viser det kartlagte ustabile fjellpartiet Grøthornet 
samt potensielle ustabile fjellparti på Sula som er under utredning (NGU, 2017). 

Vurdering av effekt av eventuelle sekundærvirkninger fra et fjellskred vil være ivaretatt gjennom NGU 

sin pågående kartlegging og monitorering av ustabile fjellparti og omtales ikke utover dette i denne 

rapporten.  

 

 

 

 

 

 

Grøthornet 
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 Fastsettelse av faresonegrenser 

På grunnlag av utførte skredfarevurdering og sammenstilling av tilgjengelig grunnlagsdata og tidligere 

utførte skredfarevurderinger er faresoner fastsatt for vurdert område. Se vedlagt faresonekart, 

Vedlegg D. 

Faresonekartet gjelder i henhold til NVE sine retningslinjer foran aktsomhetskart for området og vil 

derfor kunne legges til grunn for byggesaksmelding og for å vurdere behov for sikringstiltak for vurdert 

område.   

For bolighus kan normalt deler av uteområde ligge innenfor faresone S2 da det normalt ikke 

forekommer varig opphold på uteområder. 

 Aktuelle sikringstiltak 

Innenfor området definert som Faresone S2 kan det ikke etableres bolighus uten at sikringstiltak 

gjennomføres. Tomter som ligger øverst i boligfeltet vurderes ikke å tilfredsstille krav til sikkerhet mot 

skred i henhold til TEK10. Disse tomtene vurderes å kunne sikres mot skred med en fangvoll av 

stein/løsmasser. Voll kan plasseres over kote +60 for å kunne sikre øvre del av bebyggelse mot skred. 

En voll på ca. 120-130 m lengde vurderes å kunne sikre øvre rekke med bolighus. Dette samsvarer 

med anbefalinger i NGI sin skredfarevurdering fra 1989 hvor det anbefales en ca. 130 m lang fangvoll 

av løsmasser, sikringsvoll S1 se Figur 22. En voll plassert omtrentlig som skissert av NGI vil gi 

tilstrekkelig sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 for tomter 40/207, 234, 224, 206, og 223. 

Vollens plassering vil da også gi økt sikkerhet mot skred for tomter 40/215, 222 og 227.  

 

 

Figur 22: Utsnitt fra Figur nr. 3 som viser anbefalte sikringstiltak av NGI (NGI, 1989). Voll merket «S2» på figuren 
vurderes ikke lenger nødvendig på grunn av plantefelt i gran som i dag gir økt sikkerhet mot skred. 
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På grunn av etablert granfelt opp mot potensielt løsneområde så vurderes sikkerhet mot skred for 

tomter 40/212 og 211 nå delvis å være tilfredsstillende (Tomter E og F i Figur 22). Derfor vurderes 

ikke sikringsvoll S2 som er anbefalt av NGI i 1989 å være nødvendig på grunn av dagens situasjon 

som er endret.  

Dersom øvre del av tomt 40/198 ønskes benyttet for tiltak som faller inn under sikkerhetsklasse S2 må 

anbefalt voll forlenges, eller en ny voll på 30-40 m må vurderes i dette området.  

NGI har i sin vurdering anbefalt vollhøyde på 4 meter. Detaljprosjektering av sikringstiltak må utføres 

av skredkyndig personell, og må vurderes opp mot geotekniske forhold før endelig plassering og 

utforming (høyde, design og materialer) bestemmes.  

Skog og granfelt bør bevares i potensielt løsneområde og en bør tillate videre vokst opp mot toppen 

av terrenget. Flatehogst i potensielle løsneområder bør ikke tillates da dette kan medføre endret risiko 

for skred. Spredt uttak kan normalt tillates samt uttak i begrensede hogstflater kan også vurderes. Det 

vil være viktig at skog som skal ha en vernende effekt over tid må tynnes og skjøttes for at verneskog 

skal ivareta ønsket kronedekning over tid. Generelt i området anbefales det at skog i terreng brattere 

enn 27 grader bør bevares, se Figur 4. Om nødvendig bør kommunen verne skogen i dette området 

for å sikre at skogen i potensielt løsneområde ikke kan bli utsatt for flatehogst og at uttak kan 

begrenses og reguleres. Skog bør videre få vokse opp toppen av Knutenakken for å gi bedre sikring i 

det potensielle løsneområdet. For denne skredfarevurderingen er også granskogen ned mot 

bebyggelsen lagt til grunn som begrensende faktor på utløpslengde for skred og skogen bør derfor her 

ikke faltehoggest før hele løsneområdet er vegetert med skog som kan hindre utløsning av snøskred 

ved ekstreme klimasituasjoner.  

 

 

 

 



x:\nor\oppdrag\ålesund2\516\61\5166181\5 arbeidsdokumenter\dokumenter\geo-01 faresonekartlegging brandal - hareid kommune 

- 5166181 - 2017-04-21.docx 

 Oppdragsnr.: 5166181   Dokumentnr.: GEO-01   Versjon: J01 

 Faresonekartlegging  |  Brandal 

 

 2017-04-21  |  Side 28 av 30 

 Oppsummering og konklusjoner 

Det vurderes å være reell skredfare for vurdert område.  

Det vurderes å være størst risiko for steinsprang og steinskred fra Knutnakken. Ved en ekstrem 

værsituasjon kan det ikke utelukkes at det kan oppstå forhold som kan gi større snøskred fra øvre del 

av terrenget.  

Risiko for jord- og flomskred vurderes å være mindre enn steinsprang og steinskred, men kan ikke 

utelukkes.  

Samlet fare for ulike skredtyper er hensyntatt ved fastsettelse av faresonegrenser.  

Faresoner for sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 med største årlige nominelle krav til sikkerhet mot skred 

på henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000 er fastsatt for vurdert område. Se vedlagt faresonekart. 

Øvre del av boligfeltet vurderes ikke å tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 

(1/1000).  

Tomter og boliger øverst i byggefeltet vurderes å kunne sikres med en ca. 120-130 m lang fangvoll av 

løsmasser. Dette gjelder tomter 40/207, 225, 234, 224, 227 og 199.  

Dersom tomt 40/198 skal sikres må vollen forlenges eller det må bygges en egen voll på anslagsvis 

30-40 meter.  

Skog bør bevares hvor terrenget har helning over 27 grader. Flatehogst av området bør unngås og 

kommunen anbefales om nødvendig å verne skogen for å sikre dette. 
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