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1. Innledning

Tiltaksområdet (gnr. 114 bnr. 1-5) i Eigersund kommune, hvor det søkes om omregulering og utvidelse
av eksisterende forskningsfjøs, er vurdert for naturfare. Området er vurdert innenfor sikkerhetsklasse
S3/F2 og befaring ble utført av geolog Rasmus Pedersen 29.04.2022.

Tiltaksområdet er lokalisert ved Krossmoveien, i nærheten av gården Nese. Vurdert område er relativt
flat utmark 110 moh., lokalisert mellom to høyder på 160 moh. (Figur 1, Figur 2 og Figur 3). I henhold
til NGUs løsmassekart og berggrunnskart ligger tiltaksområdet på bart fjell bestående av noritt og
anortositt hvor selve dalen er dekket med et tynt lag morenemateriale. Høydene rundt har noe
vegetasjon i form av løvskog og litt kratt.

Tiltaksområdet berøres av NVEs aktsomhetskart for snøskred, men har tilstrekkelig god avstand til
aktsomhetsområdene for steinsprang, jord- og flomskred og flom. Tiltaksområdet ligger over den
marine grense og marine avsetninger er ikke ansett som en fare. Tiltaksområdet fremstår stabilt og
oversiktlig og det noteres ingen naturfarer som ikke er inkludert i aktsomhetskartene.

Basert på befaring, aktsomhetskart, foto, kart, LiDAR-data, ortofoto, historiske data og lokale kilder er
følgende vurderinger gjort:

- Det er utført vurdering innenfor sikkerhetsklasse S3/F2 jfr. TEK 17 med referanse til pbl. §28-1.
- Steinsprang er definert til å være dimensjonerende skredfare i området, men vertikale skrenter og flatt

underlag fører til marginale faresoner, og gjør at fare for steinsprang innen tiltaksområdet er begrenset
til et lite område. Resterende areal har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på
1/5000.

- Fare for snøskred og sørpeskred vurderes som fraværende da terrenget ved tiltaksområdet er vurdert til
å ikke ha ansamlende potensiale slik at snø- eller sørpeskred kan utvikles. I tillegg befinner
tiltaksområdet seg i en mild klimasone som gir relativt små mengder snø, og dominerende vindretning
er fordelaktig. Det gir derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000.

- Fare for jord- og flomskred vurderes som fraværende. Området har fordelaktig terreng uten
erosjonspotensiale. Det observeres ingen tegn til denne type skredavsetninger, erosjon eller sig i
området. Det gir derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000.

- Fare for flom vurderes som fraværende. Det gir derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell
sannsynlighet på 1/200.

- Oppsummert er det vurdert at tiltaksområdet er i en sone med akseptabel fare for skred og flom
innenfor de nominelle sikkerhetskrav på hhv. 1/5000 og 1/200.

- Det anbefales at skrenter og skjæringer som etableres etter eventuell utsprengning av området sikres
for løse blokker. I tillegg bør eksisterende skrenter nordvest og nordøst i tiltaksområdet sikres eller
ryddes for løse blokker.

Tiltaksområdet tilfredsstiller krav for sikkerhetsklassene S3/F2 innenfor de nominelle sikkerhetskrav
beskrevet i TEK17 pbl. §28-1.
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Figur 1 Tiltaksområdet (gnr. 114 bnr. 1-5) ligger på omkring 110 moh. langs Krossmoveien i nærheten av gården Nese i Eigersund
kommune og er markert i grønt omriss. Kilde kartverket.no.
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Figur 2 Flyfoto. Tiltaksområdet (markert i grønt omriss) ligger på om lag 110 moh. i relativt flatt utmarksterreng omkranset av to
høyder bestående av bart fjell med naturlig vegetasjon. Kilde kartverket.no

Figur 3 3D-bilde av tiltaksområdet (markert i gult omriss). Kilde kartverket.no
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2. Bakgrunn

Med bakgrunn i ønske fra kunde (Prima Jæren AS v/Harald Reime) om klarering for sikkerhetsklasse
S3/F2 på et tiltaksområde på gnr. 114 bnr. 1-5, har Skrið AS fått i oppdrag å utarbeide en
naturfarevurdering for lokasjonen. Vurderingen skal gi en faglig vurdering slik at tilstrekkelig trygghet
mot naturskade (flom- og skredfare) foreligger. Vurderingen har fokus på stabilitet og
steinsprangpotensialet som dimensjonerende fare, men andre naturfarer er også vurdert.

Grunnlaget for vurderingene av området er basert på befaring av geolog Rasmus Pedersen datert
29.04.2022, samt nasjonale aktsomhetskart for bratthet, skred (steinsprang, snøskred og jord- og
flomskred), flom og marin grense. Samtidig er området vurdert ved bruk av foto og vurdering av andre
digitalt tilgjengelige kilder.

Bilder fra området er konsentrert lokalt rundt tiltaksområdet og er av tilfredsstillende kvalitet, mens
mer regional forståelse og bakgrunnsmateriale ble hentet fra kart, høyoppløselige LiDAR-data og
historiske data. Som bakgrunn for aktuelle områdeutfordringer og -vurderinger er følgende materiale
benyttet:

- Kart og flyfoto
- Geologiske kart
- Aktsomhetskart for naturfarer
- Høyoppløselige LiDAR-data
- Meteorologiske data
- Bilder tatt ved befaring
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2.1. Plan- og bygningslovens sikkerhetsreduserende tiltak

I henhold til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (§ 7.2 og § 7.3) er kravet til sikkerhet mot
flom (F1, F2, F3) og skred (S1, S2, S3) basert på 3 sikkerhetsklasser. Inndeling er basert på konsekvens
og største nominelle årlige sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriftene er satt ut ifra at sikkerheten
skal ivaretas både for mennesker, materielle og økonomiske verdier (Tabell 1 og Tabell 2).

I henhold til ønsket tiltak (omregulering og utvidelse av eksisterende anlegg til forskningsfjøs) på
eiendommen er det valgt å gjøre vurderingen med henblikk på tiltak i sikkerhetsklasse S3/F2.

Tabell 1 Krav til flomsikkerhet ifølge plan- og bygningsloven (§ 7.2).

Tabell 2 Krav til skredsikkerhet ifølge plan- og bygningsloven (§ 7.3).
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2.2. Geologi

Området ligger innenfor den svekonorvegiske fjellkjeden som ble dannet for 1150 - 950 millioner år
siden. Fjellkjeden består av proterozoiske (urtids-) bergarter som ofte fremstår med stor grad av
metamorfose. Berggrunnen i undersøkelsesområdet tilhører Rogalands anortosittkompleks, her
representert ved de sen-proterozoiske magmatiske dypbergartene noritt og anortositt (Figur 4). Disse
er varianter av bergarten gabbro. Observasjoner fra befaring bekrefter NGUs bergartskart.

Figur 4 Berggrunnen i kartutsnittet er av NGU definert til i hovedsak å være noritt og anortositt . Tiltaksområdet er markert i grønt
omriss. Kilde ngu.no.

Tiltaksområdet er kartlagt av NGU til å ligge på bart fjell hvor dalen mellom høydene er dekket av et
tynt lag morenematerialer avsatt i siste istid (elveavsetninger helt nord mot hovedveien). Ryggene
(Knudafjellet og Kovan) på hver side av dalen består av bart fjell, hovedsakelig noritt, med noe naturlig
vegetasjon i form av løvskog og litt kratt. Disse dekkes ikke av morenemateriale eller andre løsmasser
(Figur 5). Observasjoner fra befaring bekrefter NGUs løsmassekart.

Tiltaksområdet er lokalisert på omkring 110 moh. og ligger over den marine grense. Marine
avsetninger er ikke til stede ved tiltaksområdet.



Eigersund, gnr. 114 bnr. 1-5 – naturfarevurdering

9 av 41

Figur 5 Tiltaksområdet er kartlagt av NGU til å ligge på bart fjell, hovedsakelig noritt, hvor dalen mellom ryggene er dekket av et tynt
lag morenematerialer, noe som stemmer overens med observasjoner ved befaring. Tiltaksområdet er markert i grønt omriss. Kilde
ngu.no.

2.3. Topografi og vegetasjon

Tiltaksområdet tilhører eiendommen med gnr. 114 og bnr. 1 i Eigersund kommune. Nord på
tiltaksområdet er det planert ut på 100 moh. og her finnes det et eksisterende bygg (gnr. 114, bnr. 5).
Sørover fra det eksisterende bygget består tiltaksområdet av lett kupert , gress- og myrdekket,
utmarksterreng som stiger svakt mot sør (fra 108 til 115 moh.). Denne dalen omflankes av to høyder,
Knudafjellet og Kovan (med topper på om lag 160 moh.), som består av bart fjell med naturlig
vegetasjon i form av løvskog og noe kratt. Høydene er ikke dekket av morenemateriale eller annen
løsmasse (Figur 2 og Figur 3).

Helningskart for jordskred (Figur 6) viser hvordan terrenget i tiltaksområdet er flatt til svakt hellende
mot nord, og at tiltaksområdet avgrenses av to bratte, men relativt lave, fjellskrenter mot vest og øst.

Helningskart for snøskred (Figur 7) angir at terrenget i den østlige delen av tiltaksområdet
(Knudafjellet) har en helning som er innenfor potensielt kritisk bratthet for utløsning av snøskred.
Kritisk bratthet for utløsing av snøskred er typisk mellom 27 og 50 grader. Dette fører til at deler av
tiltaksområdet er innenfor NVEs aktsomhetsområde for utløsning av snøskred (Figur 12), og en
vurdering av faren for snøskred er nødvendig.
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Figur 6 Helningskart for jordskred viser hvordan terrenget i tiltaksområdet er flatt til svakt hellende mot nord. Tiltaksområdet
avgrenses av to brattere fjellskrenter mot vest og øst. Tiltaksområdet er markert i grønt omriss. Kilde ngu.no

Figur 7 Helningskart for snøskred angir at terrenget i den østlige delen av tiltaksområdet (Knudafjellet) har en helning som er innenfor
potensielt kritisk bratthet for utløsning av snøskred (typisk mellom 27 og 50 grader). Tiltaksområdet er markert i grønt omriss. Kilde
ngu.no
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Høyoppløselige LiDAR-data er et godt hjelpemiddel for detaljert kartlegging av topografi og geologiske
strukturer samt utbredelse og omfang av vegetasjon (Figur 8 og Figur 9). Ved hjelp av detaljene LiDAR-
dataene viser kan geologiske former og strukturer identifiseres og vurderes. Områder med steile
skrenter vil fremstå som mørke partier, mens flatere partier vil fremstå lyse.

Identifisering av lokale dalsøkk, vassdrag, høydedrag, skredrenner, skredvifter og områdets generelle
helning er essensiell informasjon for vurdering av naturfare og omfanget eventuelle hendelser
forventes å ha. Vegetasjon kan videre utgjøre en viktig barriere både for å redusere fare for at skred
utløses og redusere omfang og utbredelse dersom skredhendelser inntreffer.

3D-visualiseringen av LiDAR-dataene gir en bedre dybde og forståelse av terrenget i området. Det er
noe bart fjell i området og dette kan sees som dels ruglete områder i terrengmodellen (Figur 8). Ingen
vassdrag trer frem i tiltaksområdet. Dalen i tiltaksområdet er definert ved glatte flater som viser til
svakt hellende, lett kupert terreng.

Figur 8 Skyggedata 2D-illustrasjon ved bruk av LiDAR-data (DTM) med oppløsning 0,25 m x 0,25 m. Terrenget vest og øst for
tiltaksområdet fremstår med brattere knauser og bart fjell (røde piler). Tiltaksområdet er markert med grønt omriss. Kilde
kartverket.no



Eigersund, gnr. 114 bnr. 1-5 – naturfarevurdering

12 av 41

LiDAR-dataene kan også visualiseres med skog og overflate (Figur 9). Alle overflate-elementer
registreres og kommer frem i bildet med DOM-dataene. Det er lite vegetasjon i og rundt
tiltaksområdet. Dalen består av gress- og myrbelagt utmarksterreng, og høydene rundt har noe
vegetasjon i form av løvskog og noe kratt.

Figur 9 Skyggedata 2D illustrasjon ved bruk av LiDAR-data (DOM) med oppløsning 0,25 m x 0,25 m. Illustrasjonen viser beliggenhet til
tiltaksområdet i forhold til omliggende vegetasjon. Tiltaksområdet er markert med grønt omriss. Kilde kartverket.no.

2.4. Aktsomhetskart - fare for flom og skred

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for utarbeidelse av aktsomhetskart for ulike
naturfarer. Kartene, som er utarbeidet av NGU for NVE i tidsrommet 2011-2020, er utelukkende
modellbasert og angir bl.a. områder med mulig fare for skred (snøskred, jord- og flomskred og
steinsprang), flom, utbredelse av marin leire m.m.

Det ligger ingen feltobservasjoner til grunn for aktsomhetskartene, noe som gjør at viktige detaljer
som vegetasjon, klima, løsmasser og berggrunn ikke er hensyntatt ved utarbeidelse av kartene. Disse
faktorene kan ha betydelig innvirkning på den reelle faren. Aktsomhetskartene viser områder med
mulig fare for de forskjellige naturfarer, men gir ingen informasjon om sannsynlighet eller hyppighet.
Kartene gir likevel en god indikasjon på hvor det er behov for ytterlige undersøkelser.
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2.4.1. Aktsomhetskart skred

Aktsomhetskart for skred fra NGU viser at tiltaksområdet ligger innenfor aktsomhetsområdene for
snøskred (Figur 12), men med tilstrekkelig god avstand til aktsomhetsområdene for steinsprang (Figur
10) og jord- og flomskred (Figur 11).

Informasjon om historiske skredhendelser er samlet i skredhendelsesdatabasen til NVE og gir et godt
grunnlag for vurdering av skredfare. Dette til tross for at spesielt eldre skredhendelser ikke
nødvendigvis er lokalisert nøyaktig.

Det er ikke registrert skredhendelser i tiltaksområdets umiddelbare nærhet (Figur 13), men en rekke
steinsprang og noe isnedfall er registrert langs veiskjæringer og er ikke direkte relevant for
tiltaksområdet. I nærheten av gården Øygrei (nøyaktig lokasjon mangler), 2,4 km sørvest for
tiltaksområdet, omkom en person i 1817 da vedkommende ble truffet av et steinsprang.
Steinspranghendelsene langs veiskjæringer i regionen er relevante i forhold til etterkontroll etter
eventuell sprenging og dannelse av nye fjellskjæringer ved utvikling av industriområdet. Bergartene i
området (varianter av gabbro) vil forvitre over tid og mekanisk nedbrytning gjør at de er ustabile og
må sikres på en god måte.

Figur 10 Aktsomhetskart steinsprang. Tiltaksområdet er markert i grønt og ligger utenfor aktsomhetsområdet for steinsprang. Kilde
ngu.no.
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Figur 11 Aktsomhetskart jord- og flomskred. Tiltaksområdet er markert i grønt og er utenfor aktsomhetsområdet for jord- og
flomskred. Kilde ngu.no

Figur 12 Aktsomhetskart snøskred. Tiltaksområdet er markert i grønt og er innenfor aktsomhetsområdet for snøskred. Kilde ngu.no.
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Figur 13 Kartet viser skredhendelser rapportert til NVEs skredhendelsesdatabase fra området, der en rekke steinsprang og noe
isnedfall er registrert langs veiskjæringer (blå piler). Rød pil (unøyaktig lokasjon) viser til et steinsprang som tok liv i 1817.
Tiltaksområdet er markert med grønt omriss. Kilde ngu.no
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2.4.2. Aktsomhetskart flom

Nasjonale aktsomhetskart for flom er utarbeidet og sist oppdatert av NGU i 2021. Tiltaksområdet
ligger med god avstand til aktsomhetsområdet for flom (Figur 14).

Figur 14 Aktsomhetskart flom. Tiltaksområdet er markert med grønt omriss, og ligger med god avstand fra antatt flomfare. Kilde
ngu.no

2.4.3. Aktsomhet marin grense

Tiltaksområdet ligger over den marine grense slik den er definert av NGU. Befaring og avsetninger
kartlagt i området viser at marine avsetninger ikke er til stede i tiltaksområdet.

2.5. Klimatiske forhold

Norsk klimaservicesenter er ansvarlige for utarbeidelse av klimaprofil med fokus på endringer fra
dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071-2100). Utregninger og modeller for Rogaland
viser at klimaendringene vil kunne medføre vesentlig økning og behov for tilpasning i forhold til
ekstrem nedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred samt økning av vannstand ved stormflo.

Det er ikke gjennomført detaljert klimatisk analyse for tiltaksområdet, og vurderingen er basert på
tilgjengelig værstatistikk sett i forhold til beregnet klimaprofil og forventet økning i hendelser relatert
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til ekstremvær. Datagrunnlaget for nedbør og snødybde er hentet fra forskjellige værstasjoner,
deriblant værstasjonen i Flekkefjord (4 mil sørøst), samt tilsvarende data for temperatur hentet fra
Lista Fyr (5,5 mil sørøst). Grunnlaget er sammenholdt og vurdert i forhold til andre omliggende
målestasjoner og kontrollpunkt (Figur 15).

Det kommer betydelig nedbørsmengder i regionen og normal årsnedbør ligger på i overkant av
2100 mm. Samtidig indikerer klimaprofil for området at forventet nedbør for døgn med kraftig nedbør
vil øke med 20 %, mens nedbør med kortere varighet vil oppleve enda større økning, og en bruker et
påslag på 40-50 % (Tabell 3 og Tabell 4).

Fra IVF-data kan en videre få grunnlag til beregning av intensitet. En IVF-kurve brukes som statistikk
for nedbør ved dimensjonering av ulike typer infrastruktur for håndtering av overvann, og beskriver
nedbørintensitet (I) som for ulike varigheter (V) som kan forventes å forekomme med en viss
hyppighet/ frekvens (F).

I tettbygde områder eller nær små og uregulerte vassdrag er det nedbør i løpet av minutter eller timer
(korttidsnedbør) som ofte fører til overvann/oversvømmelse. IVF-dataene er hentet fra Lye, Time og
kan benyttes til kvalitetskontroll ved vurdering av flomindeksdata fra NVE (Figur 16).

Figur 15 Værstasjoner benyttet er vist i rødt. Tiltaksområdet er vist med sort pil. Kilde seklima.no
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Samtidig viser oversikt for frekvens nedbør at nedbørsmengden varierer kraftig med betydelige
registrerte topper, spesielt på høsten (Tabell 4 og Tabell 5). Økende frekvens av ekstremværhendelser
vil bidra til økte og hyppigere flomtopper, samt at kartlagte flomtopper med overveiende
sannsynlighet vil overgås.

Lokaliteten ligger i et område med markert sørvestlandsk kystklima og er dominert av betydelige
nedbørsmengder og mildvær, men også enkelte kaldere perioder gjennom vinteren. Klimaet, med
relativt høye temperaturer gjennom vinteren (Tabell 6), gir begrensede snødybder og enkelte vintre
nesten helt uten snø (Tabell 7 og Tabell 8).

Tabell 3 Oversikt største døgnnedbør for valgte omliggende målestasjoner. Kilde seklima.no.

Tabell 4 Månedsnormal nedbør med varians for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde seklima.no.
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Figur 16 IVF-kurve for Time - Lye for perioden 1981 - 2021. Kilde: seklima.no

Tabell 5 Frekvens nedbør for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde seklima.no.



Eigersund, gnr. 114 bnr. 1-5 – naturfarevurdering

20 av 41

Tabell 6 Middeltemperatur hver måned i perioden 1971 - 2020 ved Lista Fyr - Agder. Kilde seklima.no

Fremtredende vindretning har stor betydning for hvor det er sannsynlig med oppbygging av større
snøfonner og skavler. Data for en målestasjon med vinddata er valgt og vist i Figur 17. Eik - Hove er
lokalisert kun 2,5 mil vest for tiltaksområdet og viser at vind av betydning i hovedsak er av nord-
nordvestlig og sydlig retning.

Dalen med tiltaksområdet ved Nese har en tilnærmet nord-syd-orientering. En dominerende
vindretning fra nord/nordvest vil stryke med dalen og sannsynlig ikke bygge opp større mengder snø
og lage ansamlingsområde. Den dominerende vindretningen fremstår ikke som utpreget kraftig (laber
til frisk bris), men klimafremskriving indikerer at det kan forventes mer ekstremvær og sterkere vind i
fremtiden.

Tabell 7 Midlere snødybde for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde seklima.no
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Tabell 8 Frekvens snødybde for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde seklima.no.

Figur 17 Vindrose for Eik - Hove som viser dominerende vind fra NNV i vintermånedene. Kilde seklima.no
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3. Områdebilder

Forespørsel om naturfarevurdering for tiltaksområdet (gnr. 114 bnr. 1-5) kom Skrið AS i hende april
2022 og ble befart i lettskyet vær av geolog Rasmus Pedersen 29.04.2022.

Sørover fra det eksisterende bygget består tiltaksområdet av lett kupert, gressdekket, utmarksterreng
som stiger svakt mot sør. Denne dalen avgrenses av to høyder, Kovan i vest og Knudafjellet i øst. Disse
ryggene består av bart fjell med naturlig vegetasjon i form av løvskog og litt kratt. Terrenget var lett
fremkommelig og tiltaksområdet oversiktlig. Bilder fra befaringen kan ses i Figur 18-23 og viser
oversikt over tiltaksområdet samt funn gjort ved befaring. Alle observasjoner fra terrenget er
dokumentert i et registreringskart (Figur 25).

Historikk
Området er vurdert mot historiske flybilder (fra 1967 til 2019) for å se etter terrengendringer over t id.
Det er ikke observert endringer i terrenget som skulle tilsi at det er skredaktivitet i området (Figur 24),
og området fremstår som hovedsakelig uendret bortsett fra noe fortetting av vegetasjon samt
utbygging på gnr. 114 bnr. 5.

Observasjoner
Ryggen som avgrenser dalen mot øst (Knudafjellet) fremstår stabil. Fjellet er homogent, kompetent og
glattskurt. Fjellet er ikke oppstykket og har ingen betydelige sprekkedannelser (Figur 19, Figur 20 og
Figur 21). Unntaket er den nordligste delen av denne ryggen (ved østsiden av eksisterende bygg) hvor
fjellet fremstår ustabilt og oppsprukket. Bildet i Figur 23 viser til et steinsprangsprodukt på minst
400 kg av nyere dato.

Bergknausen som avgrenser dalen mot vest fremstår stabil, bortsett fra den nordligste delen av ryggen
(ved vestsiden av eksisterende bygg). Her observeres en rekke blokker som gradvis vil rase ut (Figur
18).

Som det fremkommer av bildene, står skrentene ganske steilt på den relativt flate utmarken (se f.eks.
Figur 21 og Figur 23). Utløpsområdet for eventuelle steinsprang har ingen akselerasjonspotensiale, og
eventuelle steinsprang fra de bratte skrentene vil falle rett ned og bli liggende der.
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Figur 18 Bilde tatt mot nord; vestveggen av eksisterende bygg ses til høyre i bildet. Bergknausen nordvest i tiltaksområdet har en
rekke stor stein som gradvis vil rase ut. Lokasjon for bildet er vist i Figur 25.

Figur 19 Oversiktsbilde av tiltaksområdet sett mot øst, Knudafjellet i bakgrunnen. Hele denne ryggen fremstår stabil slik den er i dag
(unntak kan ses i bilde 23). Lokasjon for bildet er vist i Figur 25.

Kovan

Tiltaksområdet

Knudafjellet
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Figur 20 Oversiktsbilde hvor man ser rett nordover langs ryggen (Knudafjellet) som avgrenser dalen mot øst. Lokasjon for bildet er vist
i Figur 25.

Knudafjellet

Tiltaksområdet
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Figur 21 Nærbilde av samme ryggen (Knudafjellet) som i forrige bilde. Bilde tatt mot nord. Berggrunnen er kompetent, homogen,
glattskurt, ikke oppstykket og uten betydelige sprekkedannelser. Lokasjon for bildet er vist i Figur 25.
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Figur 22 Bilde tatt mot øst og viser den nordligste delen av ryggen som avgrenser tiltaksområdet mot øst. Denne delen av ryggen
fremstår ustabil, se neste bilde. Lokasjon for bildet er vist i Figur 25.

Knudafjellet
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Figur 23 Bilde tatt mot nord og viser et nærbilde av den nordligste delen av ryggen som avgrenser tiltaksområdet mot øst. Denne
delen av ryggen fremstår ustabil med oppsprukket fjell. Blå pil peker til et nylig steinsprang av en blokk på minst 400 kg. Lokasjon for
bildet er vist i Figur 25.
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Figur 24 Flyfoto fra 1967, 2007 og 2019. Det er ikke observert endringer i terrenget som skulle tilsi at det er skredaktivitet i området.
Noe fortetting av vegetasjon observeres. Tiltaksområdet er markert med gult omriss. Kilde kartverket.no
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Figur 25 Registreringskart fra befaring og vurdering av digitale data. Lokasjon per bilde (med figurnummer) er vist med røde stjerner.
Grønn ramme viser tiltaksområdet/ eiendommen og blå ramme viser vurderingsområdet. Kilde kartverket.no
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4. Farevurdering og risikoreduserende tiltak

Det er utført en naturfarevurdering av et tiltaksområde på gnr. 114 bnr. 1-5. Basert på vurderinger av
sannsynlighet for naturfare, hvor store konsekvenser de har og årsaksforhold, er området vurdert for å
hindre at uønskede hendelser skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem.
Dimensjonerende naturfare for dette tiltaksområdet er steinsprang.

4.1. Skred

Aktsomhetskart for skred utarbeidet for NVE av NGU viser at t iltaksområdet ligger innenfor
aktsomhetsområdet for snøskred (Figur 12), men med tilstrekkelig god avstand til
aktsomhetsområdene for steinsprang (Figur 10) og for jord- og flomskred (Figur 11).

Tiltaksområdet ligger i et terreng mellom om lag 100 og 115 moh. og består av en tilnærmet flat slette
med løsmasser i dalen avgrenset mot vest og øst av skrenter og bart fjell (Figur 3). I henhold til NVEs
skredhendelsesdatabase er det ingen registrerte og direkte relevante skredhendelser ved eller nær
tiltaksområdet (Feil! Fant ikke referansekilden.), men en kan se av befaring at det er noen ustabile
soner med oppsprukket fjell i terrenget nordvest og nordøst i tiltaksområdet.

Ut fra en vurdering basert på befaring og digitale data er det per dags dato fare for skredhendelser
langs skrentene i nordvest og i nordøst (nær eksisterende bygning med gnr. 114 og bnr. 5). Ved
eventuell utbygging med tilhørende utsprengning av ryggene på vest- og østsidene av dalen vil det
kunne oppstå ustabile blokker og fragmenter som må ryddes eller sikres.

Klimatiske data sammen med evidenser fra befari ng viser at det er steinskredfare som er den
dimensjonerende faren for tiltaksområdet. Et faresonekart konkluderer farevurderingene på bakgrunn
av diskusjonen under (Figur 26).

Skredhistorikk
Det er ikke registrert skredhendelser i tiltaksområdets umiddelbare nærhet (Figur 13), men en rekke
steinsprang og noe isnedfall er registrert langs veiskjæringer. I nærheten av gården Øygrei (nøyaktig
lokasjon mangler), 2,4 km sørvest for tiltaksområdet, omkom en person i 1817 da vedkommende ble
truffet av et steinsprang. Steinspranghendelsene langs veiskjæringene i regionen er relevante i forhold
til etterkontroll etter eventuell sprenging og dannelse av nye fjellskjæringer ved utvikling av
industriområdet. Bergartene i området (varianter av gabbro) vil forvitre over tid og mekanisk
nedbrytning gjør at de er ustabile og må sikres på en god måte.

Steinsprang
Tiltaksområdet ligger utenfor NVEs aktsomhetsområde for steinsprang (Figur 10). Steinsprang er etter
befaring likevel vurdert til å være dimensjonerende fare for tiltaksområdet. Både vest og øst for
eksisterende bygg (gnr. 114, bnr. 5) fremstår fjellskrentene ustabile med oppsprukket fjell. Det
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observeres rekker med store blokker som gradvis vil rase ut (Figur 18). Bildet i Figur 23 viser til et
steinsprangsprodukt av nyere alder.

Vurderingsområdet er ansett til å ha lokal fare for steinsprang, og faresonekartlegging er utført (Figur
26). Kartleggingen viser dog at terrenget har fordelaktig topografi, da eventuelle steinsprangprodukter
ikke får akselerasjonshastighet og vil falle rett ned på den relativt flate utmarken under.

Ved utsprengning i forbindelse med en eventuell utbygging av området vil det kunne oppstå blokker
og fragmenter som kan bli ustabile og må ryddes eller sikres.

Jord- og flomskred
Tiltaksområdet ligger med god avstand til nærmeste aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Figur
11).

Tiltaksområdet og nærliggende areal består av høyder med mye bart fjell samt en relativt flattliggende
dal dekket av et tynt lag morenematerialer. Fare for jord- og flomskred relateres i vesentlig grad til
mulighet for massebevegelse i skråninger der det også ansamles store mengder vann. Det observeres
ingen tegn til denne type skredavsetninger, erosjon eller sig i området.

Ut fra dokumenterte løsmasser, flyfoto, fordelaktig nær flatt terreng, klimadata, samt fravær av
historiske skredhendelser, fremstår det som usannsynlig at jord- og flomskred vil ramme
tiltaksområdet. Det er ikke gjort observasjoner som tilsier at området trenger videre kartlegging av
jord- og flomskredfare.

Snøskred
Tiltaksområdet berøres av NVEs aktsomhetsområde for snøskred langs den østlige ryggen (Knudafjell)
(Figur 12). Denne ryggen har helninger som ligger nær skredvinkel (>30 grader), og som dermed er
teoretiske utløsningsområder for snøskred (Figur 7 og Figur 12).

Fremtredende vindretning har stor betydning for hvor det er sannsynlig med oppbygging av større
snøfonner og skavler. I denne regionen er vind av betydning i hovedsak av nord-nordvestlig og sydlig
retning. Dalen med tiltaksområdet har en nord-sørlig orientering. En dominerende vindretning fra
nord/nordvest vil stryke med dalen og sannsynligvis ikke bygge opp større mengder snø og lage
ansamlingsområde. I tillegg forventes det svært begrensede snødybder i regionen (Tabell 7 og Tabell
8), og dataene viser at det ikke kan forventes mer enn 50 cm selv i ekstreme tilfeller.

Det fremstår som lite sannsynlig at større snømengder vil bygge seg opp i terrenget og utgjøre en fare
for tiltaksområdet. Det er ikke registrerte snøskredhendelser som skulle indikere at området er utsatt.
Det er ikke gjort observasjoner som tilsier at området trenger videre kartlegging av fare for snøskred.

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon og vurderinger gjort ved befaring anses fare for at snøskred skal
ramme tiltaksområdet som fraværende.



Eigersund, gnr. 114 bnr. 1-5 – naturfarevurdering

32 av 41

Sørpeskred
Sørpeskred skiller seg fra vanlige snøskred ved at de utløses i relativt svakt hellende terreng hvor
tilførselen av vann (regn eller snøsmelting) er større enn det som dreneres ut. Utløsning skjer ofte i
forsenkning eller bekkeløp, og grunnet den høye vannmetningen vil sørpeskred kunne ha stor
rekkevidde.

Området kartlagt kan ha store nedbørsmengder (Tabell 4), men terrenget er fordelaktig da
tiltaksområdet består av relativt flat utmark mellom bratte og relativt små skrenter.

Mangel på store mengder snø i regionen, fordelaktig terreng, og mangel på betydelig areal for
utvikling av sørpeskred gjør at fare for at sørpeskred skal ramme tiltaksområdet vurderes som
fraværende.

4.2. Flom

Tiltaksområdet berøres ikke av aktsomhetsområdet for flom (Figur 14) og det er ikke gjort
observasjoner som tilsier noe annet. Tiltaksområdet ligger med god avstand fra og høyde i forhold ti l
Kvålsvatnet (81 moh.). Flom ansees ikke å utgjøre noen fare for tiltaksområdet.

4.3. Faresonevurdering

I henhold til vurderinger og observasjoner gjort ved naturfarevurderingen av tiltaksområdet tilhørende
gnr. 114 bnr. 1-5 ansees steinsprang til å være dimensjonerende skredtype, og faresoner er definert
som vist i Figur 26. Observasjoner og kartlegging gjort innenfor vurderingsområdet danner grunnlag
for faresonevurderingen av tiltaksområdet.

Vurdering av dimensjonerende skredtype er gjort med bakgrunn i at fare for jord- og flomskred og
snø- og sørpeskred er ansett som fraværende for t iltaksområdet. Vurdering av fare for jord- og
flomskred er basert på at tiltaksområdet og nærliggende areal har fordelaktig terreng uten
erosjonspotensiale; og det observeres ingen tegn til denne type skredavsetninger, erosjon eller sig i
området. Vurdering av fare for snø- og sørpeskred er basert på at tiltaksområdet og nærliggende areal
har fordelaktig terreng uten ansamlingspotensiale; og området har svært begrensede snødybder og en
dominerende vindretning som stryker med dalen.

Vurderingen av steinsprang, ansett til å være dimensjonerende skredtype, er gjort med bakgrunn i
dokumenterte steinspranghendelser, befaring og digitale studier. En kan se av befaring at det per dags
dato er noen ustabile soner med oppsprukket fjell i terrenget nordvest og nordøst i tiltaksområdet.
Ved eventuell utbygging med tilhørende utsprengning av bergknausene på vest- og østsidene av dalen
vil det kunne oppstå ustabile blokker i skrentene. Kartleggingen viser dog at terrenget har fordelaktig
topografi, da eventuelle steinsprangprodukter ikke får akselerasjonshastighet og vil falle rett ned på
det relativt flate terrenget under. Faresonene er derfor definert tett på fjellveggene (Figur 26).



Eigersund, gnr. 114 bnr. 1-5 – naturfarevurdering

33 av 41

Det fremstår som sannsynlig at fremtidige steinsprang vil forekomme, og potensielt kan de ramme
deler av tiltaksområdet om det ikke blir tatt forhåndsregler som rydding og sikring.

Tiltaksområdet berøres delvis av fare for steinsprang, men har i det meste av arealet en
tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000 (S3).

Figur 26 Faresonevurdering av vurderingsområdet. Dimensjonerende skredtype er vurdert til å være steinsprang. Kilde kartverket.no
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5. Konklusjon

Naturfarevurdering av området er gjort for tiltak på eiendommen innenfor sikkerhetsklasse S3/F2 jfr.
TEK 17 med referanse til pbl. §28-1.

Steinsprang er dimensjonerende naturfare for tiltaksområdet og skredvurdering er utført. Det er i et
vurderingsområde laget faresonekart for skred for nominell sannsynlighet for intervallene 1/100,
1/1000 og 1/5000 (Figur 26). Vertikale skrenter og flatt terreng definerer marginale faresoner, og gjør
at fare for steinsprang innen tiltaksområdet er begrenset til et lite område. Resterende areal har
tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000.

All utbygging videre må skje på en slik måte at det sikrer all bebyggelse og infrastruktur. Der
skjæringer i fjell blir utført, er det viktig å påse at disse blir sikret da berggrunnen vil kunne
videreutvikle sprekkemønster i fjell med det resultat at steinsprang vil utgjøre fare. Uavhengig
etterkontroll etter sprenging og planering, samt sikring av skrenter og skjæringer er anbefalt. Vurdert
tiltaksområde har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000 (S3) for
steinsprang slik faresonekartet viser (Figur 26).

Fare for snø- og sørpeskred vurderes som fraværende for tiltaksområdet og har derav tilfredsstillende
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000 (S3).

Fare for jord- og flomskred vurderes som fraværende for tiltaksområdet og har derav tilfredsstillende
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/5000 (S3).

Fare for flom vurderes som fraværende for tiltaksområdet og har derav tilfredsstillende sikkerhet
innenfor nominell sannsynlighet på 1/200 (F2).

Det er ikke registrert naturfarer som ikke er inkludert i aktsomhetskartene.

Oppsummert er det vurdert at tiltaksområdet er i en sone med akseptabel fare for skred og flom
innenfor de nominelle sikkerhetskrav på hhv. 1/5000 og 1/200 slik faresonekartet viser (Figur 26).
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I. Egenerklæringsskjema
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II. Om Skrið

Geolog Jan Gunnar Opsal startet i 2006 selskapet Bergart as med base i Surnadal. Grunnen til
oppstarten var blant annet flere henvendelser innen geologiske problemstillinger i regionen i
forbindelse med områdereguleringer, samt store utfordringer med driften av Trollheim kraftverk i
Surnadal.

Jan Gunnar ble i perioden 2005-2013 benyttet innen vannføringsanalyser i elva Surna. I perioden 2009-
2013 var han sammen med SINTEF ansvarlig for å installere vannføringsmålere ovenfor og nedenfor
Trollheim kraftverk for å overvåke driften av Trollheim kraftverk. Fra perioden 2005 til 2010 ble
Statkraft anmeldt to ganger og ble bøtelagt i millionklassen for brudd på konsesjonsvilkårene. Det er i
dag seriøs og god drift ved Trollheim kraftverk.

Den viktigste lærdommen fra vannføringsovervåkningen var ikke at Statkraft måtte tvinges til seriøs
drift av Trollheim kraftverk, men hvor raskt et vassdrag kan gå fra normal vannføring til ekstremflom.
Derfor tilstreber Skrið å lage så gode modelleringer for at resultatet skal bli så nøyaktig som mulig,
men når man har erfaring med ekstremflom-situasjoner så vet man at det er krevende og usikre
faktorer i ligningen. Derfor skal man alltid være på den trygge siden.

I 2018 ble Skrið etablert sammen med geolog Rasmus Pedersen grunnet økende oppdragsmengder og
Skrið har siden da gjennomført over 100 naturfarevurdering innen skred og flom i Norge.

I tillegg til naturfarevurderinger arbeider Skrið med å effektivisere teknologi for å stabilisere kvikkleire,
men dette arbeidet kan ikke realiseres før vi er sikker på at metoden er trygg og verifisert hos NVE.
Stabiliseringsmetoden av kvikkleire er en videreføring av Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) prosjektet
der Stjørdal kommune, Statens vegvesen, NVE, Bane Nor og NGI deltok.

III. Hvem jobber i Skrið?

Rasmus Pedersen
Hovedfag i geologi 1997

Utdannet innen berggrunnsgeologi og strukturgeologi, et spesialfelt innen vurdering av landgeologi,
deformasjon og svakhetssoner i fjell og berggrunn, og skred- og skredrelaterte prosesser. Sidefelt i
utdanning er strømningsanalyse, stratigrafi og sedimentologi, samt vurdering av erosjon og
vannføring, der flomvurdering er gjort de siste årene. Han har jobbet bredt innenfor hele geofaget i
mange år med sterk kompetanse innen IT og GIS. Du finner ham i fjellet med tursko om sommeren,
gevær på høsten, og på topptur med ski om vinteren.
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Jan Gunnar Opsal
Hovedfag i geologi 1997

Før hovedfaget, en runde med god treårig opplæring innen kvartærgeologi og hydrologi på
Distriktshøgskulen i Sogndal. Avsluttet studiet med kandidatoppgaven: «Lokalglasiasjon og stratigrafi i
Rindalen». Etter dette gikk ferden videre til universitetet som førte til en dypere forståelse av de
geologiske prosesser med fag som: Strukturgeologi – kartlegging av svakhetssoner, Tolking av
borhullsdata, Sedimentologi, og flere feltekskursjoner i Troms og Finnmark med fokus på
elveavsetninger og kvikkleire.

Oppvokst med alle typer skred og flom i romsdalsbygda Eresfjord og erfaring med flommålinger i
Surna sammen med SINTEF over en periode på fem år. Naturfarer er i dag ofte en kartvurdering der
NVE med flere har lagt ned en betydelig innsats for å synliggjøre naturfarene rundt oss. Denne
naturfaredatabasen sammen med vår utdannelse, erfaring og naturfareforståelse er grunnen til at vi
stiftet Skrið. Og som fjellglad person er det alltid godt å vende tilbake til Eresfjord med fjell opptil 1800
meter for å få litt perspektiv på noen av naturfarene en vurderer, av og til blir det glemt bak
kontorpulten.

Marinius Øygaren
Hovedfag i geologi 2002

Utdannet ved Universitet i Bergen med en rekke tverrfaglige miljø- og landskapsrelaterte emner i
tillegg til opplæring innen kvartær og sedimentologisk geologi. Hovedfagstudiet innebar fordypning i
geologiske prosesser, hovedsakelig relatert til utvikling og betydning av dannelse av forkastninger og
sprekkemønster. Oppvokst på gård i Sauda med en naturlig tilnærming til flom og skred. Økt forståelse
for geologiske prosesser og avsetningsmønster er tilegnet ved flere feltekskursjoner til bl.a.
kvartærgeologiske lokasjoner (Finse, Etne med flere).

Karoline Aga
Hovedfag i geologi 2003

Utdannet ved Universitetet i Bergen med hovedfokus på strukturgeologi, sedimentologi, matematikk,
fysikk og geofysikk. Har hovedfag i strukturgeologi og tektonikk på deformasjonsmekanismer og
forkastnings- og sprekkegeometrier. Dypere forståelse for geofaget oppnådd ved flere feltekskursjoner
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