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Sammendrag
På oppdrag fra Hareid Kommune har NGI beregnet oppskylling av flodbølger ved
Brandal, Hareid sentrum og Hjørungavåg basert på fjellskred scenarioer på 18
mill . m3 (dimensj onerende) og 54 mill . m3 (for evakuering) fra Åknes.

Volum, utfallsområde og dynamikk for skredet er gitt gjennom Åknes-Tafjord
prosj ektet, se Åknes/Tafjord (2009) og NGI (2010).

Etter anbefaling fra NVE og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er det i
oppskyllings- og hastighetsberegninger tatt hensyn til en antatt framtidig
havnivåstigning. Tillegget på havnivået estimert for 2010 - 2100 er beskrevet i
rapporten DSB (2009). Ut fra dette er det i analysen gitt et tillegg for fremtidig
havnivåstigning på 0,7 m (d.v.s. 0,7 m over dagens middelvannstand).
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Våre beregninger for de tre lokasjonene er oppsummert i Tabell 0.1. Det er verdt å
merke seg at beregningene er basert på estimert fremtidig middelvannstand ( dvs.
inkludert en estimert havnivåstigning på 0,7 m) og ikke flo sjø. Oppskyllingen i
tabellen er gitt i meter i forhold til dagens middelvannstand.

Ved Brandal er det lågest oppskylling med mindre enn I m og 2 m for
skredvolum på henholdsvis 18 mill. m' og 54 mill. m3 . For Hareid sentrum og
Hjørungavåg er oppskyllingen beregnet til mindre enn 2-3 m for 18 mill. m 3 og 3-
4 m (Hareid) og 4-5 m (Hjørungavåg) for 54 mill. m 3 . Det er imidlertid store
lokale variasj oner. Ved Hareid vil moloen klart begrense oppskyllingen i indre
havn. Dette forutsetter at moloen tåler belastningen den vil kunne bli utsatt for. De
maksimale hastighetene som er beregnet for 18 mill. m' scenarioet er i
størrelsesorden mindre enn 3 m/s og 2 m/s for henholdsvis Hareid sentrum og
Hjørungavåg. Ved Brandal vil hastighetene ikke overstige I m/s. Det er også verdt
å merke seg at denne undersøkelsen kun dekker disse tre lokasjonene, og
resultatene må ikke gjøres gjeldende for andre nærliggende områder. Bølgene
bruker ca. 23 minutter på å gå fra Åknes fram til Hareid.

Tabell 0.1 Maksimal oversvommelseshoyde overflatehevning og maksimal
(absolutt) verdi av p artikkelhastighet under opp skylling. Høyden er
målt vertikalt i meter over dagens middelvannstand ( det vil si 0, 7 m
under framtidig estimert middelvannstand).

Maks.
hastighet [m's] Maksimal oppskylling [meter]

Lokasjon 18 mill. m' 18 mill. m' 54 mill. m
Brandal <I < I < 2
Hareid sentrum <3 < 2-3 < 3-4
Hiorungavag <2 < 2-3 < 4-5

Det tas forbehold for at de digitale dataene som er brukt i beregningene kan
avvike fra reell dybde i fjorden eller høyde på land, og at dette kan innvirke på
resultatene.

Den største usikkerheten er knyttet til formen og volumet et eventuelt skred fra
Åknes vil ha når det treffer vannet. Fra bølgene er dannet gir regnemodellene
derimot et godt bilde av hendelsesforløpet.

Det er ikke lagt inn noen sikkerhetsmargin i de beregnede oppskyllingshøydene.
Verdiene er heller ikke å betrakte som ekstremverdier utover det som kommer til
uttrykk gjennom skredvolumene. Oppskyllingshøydene presentert i denne
rapporten har ikke tatt hensyn til mulig sammenfall med høyvann (hyppig
hendelse) eller springflo (sj elden hendelse). Høyeste astronomiske tidevann
(HAT) er for Ålesund 119 cm over middelvannstand (basert på beregninger for
Ålesund, hentet fra Statens Kartverk  http://vannstand statkart.no).


