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Som følge av motsegn til detaljreguleringsplan for naustområde ved Gjerdsvik der NVE konkluderer med at
potensiell skredfare ikke er tilstrekkelig vurdert, har Multiconsult ASA utført en skredfarevurdering av
terrenget/skråningen øst for planlagt byggeområde ved Gjerdsvik gnr. 11 bnr. 1 m.fl. i Etne kommune.
Vurderingene tar ikke hensyn til annen risiko som planområdet eventuelt måtte være utsatt for. Området er vurdert
ut ifra dagens terreng- og skogsforhold.
I henhold til TEK 10 gjelder sikkerhetsklasse 2 med hensyn på skred for bygningsmassen som er planlagt i området.
Vi har vurdert at planlagt naustområde ikke er utsatt for skred, og at de mindre elvene og bekken i området ikke har
flompotensiale nok til å erodere i løsmassene ned mot fjorden.

1.

Innledning
Multiconsult ASA har utført en skredfarevurdering av terrenget/skråningen øst for
planlagt byggeområde ved Gjerdsvik gnr. 11 bnr. 1 m.fl. i Etne kommune.
Foreliggende notat gir en vurdering av bergstabilitet, løsmassene i skråningen,
snøskredfare og vannveienes flompotensiale. Videre beskrives de utførte undersøkelser
med tilhørende resultater og vurderinger.

2.

Utførte undersøkelser
Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult ASA. Terrenget ble
undersøkt 11. august 2016.
Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:
1. Berggrunn og geologiske strukturer av betydning for skredfare.
2. Løsmasseforhold av betydning for skredfare.
3. Registrering av vann- og vassdragsforhold.
4. Tilstand og omfang av eksisterende vegetasjon.
5. Snø- og sørpeskredfare.
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Grunnlag
For vurdering av skredfare har følgende materiale blitt gjennomgått:


Topografisk kart (www.norgeskart.no)



Klimadata (www.met.no)



Skrednett (www.skrednett.no)

Figur 1. Detaljreguleringsplan for Gjerdsvik naustområde i Etne kommune. Kartet er utarbeidet av Omega
Areal.

3.

Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon
Planområdet ligger innerst i en liten fjordarm ved Gjerdsvik, et par km sør for Etne.
NGU sitt kvartærgeologiske kart viser at løsmassene i skråningen bak planlagt
naustområde skal bestå av tykk morene. Observasjoner i området indikerer både tykk og
tynn morene. Terrenghelningen i skråningen bak eksisterende bebyggelse og opp mot
E134 er mellom 15-30°. Oppfor E134 er terrenget noe slakere. Utenom noe dyrket mark
består vegetasjonen i terrenget øst planområdet av blandingsskog, busker, gress og mose.
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4.

Vann- og vassdragsforhold
Det ble observert en bekk og 2 mindre elver som renner ned mot planlagt naustområde.
Den sørligste elva er en forgreining av en litt større elv som renner ut i fjorden litt lenger
sør for planområdet. Elvene/bekken frakter en god del vann i fra terrenget øst for
området, men pga. godt definerte elveløp så er det lite sannsynlig at vann vil flomme over
ved store nedbørsmengder. Erosjonspotensiale til vannveiene er også liten, da
feltobservasjoner av elvebunnen i området viser at vannet enten renner over berg eller på
løsmasser med grove blokker og stein.
Pga. disse vurderingene er det lite sannsynlig at høy vannføring i vannveiene vil ramme
naustområdet. Dersom man ønsker mindre tilsig av vann fra den sørligste elva mot
naustområdet så kan det etableres en terskel rett oppfor hus ved gnr. 15 bnr. 5 for å lede
det meste av vannet ned langs den større elva litt sør for naustområdet. For plassering, se
svart strek på figur 2 og bilde 4 i fotobilag.

Figur 2. Kartutsnitt hentet fra Norgeskart over planområdet ved Gjerdsvik (blå sirkel) og terrenget vest og øst
for E134. For plassering av en eventuell terskel, se tykk svart strek ved den sørligste elva.

5.

Bergartsfordeling
Bergarten i det aktuelle området består av glimmerskifer nederst mot fjorden og gneis
lenger oppe i terrenget.
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6.

Vurdering av skredfare
I følge aktsomhetskartene til Skrednett (www.skrednett.no) ligger området innenfor de
skisserte utløpsområdene for jord- og flomskred og snøskred/steinsprang (NGI). Våre
vurderinger vil overprøve aktsomhetskartet for området, da aktsomhetskartene kun
baserer seg på skråningsdata og ikke på feltvurderinger.

6.1

Registrerte skredhendelser
Det er ikke registrert noen skredhendelser av betydning i planområdet eller i området
rundt.

6.2

Snøskred og sørpeskred
Skråningen øst for planområdet har moderat akkumulasjon av snø på vinterstid med opp
imot 1,5 meter som maks snødybde høyt oppe i terrenget, det viser blant annet
klimastatistikken fra www.seNorge.no. Dette er nok snø til å kunne utløse snøskred, men
tett skog hindrer snødekke i å danne svake lag. Dersom det skulle løsne et mindre
snøskred i områder med mer spredt skog så vil mest sannsynlig den tette skogen lenger
nede og undulerende terreng stanse og bremse snøskredet før det når planområdet. I
åpnere områder er det for slakt til at snøskred kan initieres. På grunnlag av disse
observasjonene/vurderingene er sannsynligheten for snøskred i dette området vurdert til
å være liten. Det er heller ikke gjort observasjoner (i form av knekte, bøyde trær og
fragmenter som snøskred drar med seg) som indikerer at det har gått snøskred de siste
årene.
Sannsynligheten for sørpeskred langs bekken/elvene i området vurderes som liten. Dette
begrunnes med at skogen vil redusere snømengden langs vannveiene i området og at det
kystnære klimaet er så mildt at vannveiene vil holdes åpne.

6.3

Steinsprang
Sannsynligheten for steinsprang vurderes som svært liten pga. det ikke er noen steile
bergskrenter som steinfragmenter kan løsne i fra.

6.4

Løsmasseskred
Faren for løsmasseskred/-utglidning mot planområdet anses som liten pga. slakt terreng
(<30°) i de løsmassedekte områdene og lite opplagrede løsmasser i de brattere delene av
skråningen. Dersom det likevel skulle skje en mindre utglidning av løsmasser lenger oppe i
terrenget så vurderer vi at avstanden fra løsneområdet og ned til maksimal utløpsgrense
for slike skred er for stor til at planområdet vil rammes.

7.

Risikovurdering med hensyn på skred
Undersøkelsene og analysen omfatter skred fra naturlig terreng. Risiko med hensyn til
ulike typer skred mot bygningsmasser er gitt som en funksjon av sannsynligheten for at
ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe.
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7.1

Uønskede hendelser som følge av skred og vann
På grunnlag av vår befaring og vurderinger i området er det ikke funnet noen uønskede
hendelser fra naturlig terreng som kan ramme planområdet. Sannsynligheten for at det
kan løsne skred fra skrånende terreng mot planområdet er vurdert til å være så liten at
det ikke er grunnlag for å gjøre avbøtende tiltak.

8.

Oppsummering
Vi vurderer at planområdet ved Gjerdsvik gnr. 11 bnr. 1 m.fl. i Etne kommune oppfyller
kravene til sikkerhet mot skred i henhold til TEK 10.

9.

Referanser
NGU. (2012): Kartdatabase på nett [http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/].
TEK 10. (2011): Byggteknisk forskrift med veiledning hentet fra
http://bks.byggforsk.no/Drilldown.aspx?sectionId=4&nodeId=1309&level=0&isLast=False

Vedlegg (i dette dokumentet)
Fotobilag
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Vedlegg

Bilde 1. Planområdet ved Gjerdsvik sett mot nordøst.

Bilde 2. Den sørligste bekken som renner ned mot planlagt naustområde.
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Bilde 3. Den nordligste bekken som renner ned mot planlagt naustområde.

Bilde 4. Området over hus gnr. 15 bnr. 5 der elva forgreiner seg i to retninger hvor det kan bygges en terskel,
dersom man ønsker å få tilført mindre vann ned mot planlagt naustområde.
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