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Sammendrag 

Sunnfjord Geo Center er engasjert av MOWI AS for en vurdering av områdestabilitet i 
forbindelse med planlagt videreutvikling av eksisterende akvakulturanlegg og fylling i sjø på 
gbnr. 5/12 m. fl. på Sighaug i Vanylven kommune. Den aktuelle eiendommen ligger under 
marin grense, noe som tilsier at det kan være avsatt marin leire i grunnen. Tiltaksområdet ligger 
ikke i tidligere kartlagt kvikkleiresone.  

Det er identifisert 1 kritisk skråning og tiltaket ligger i et mulig løsneområde. 

Sunnfjord Geo Center var på befaring den 18.01.2022 ved Anders Haaland. Kartlagte områder 
med bart fjell, ifølge NGU sitt løsmassekart, ble bekreftet under befaring. Morenemasser kunne 
også observeres flere steder i skråningen nord for tiltaksområdet. Observasjoner av 
grunnforholdet ved befaring hadde god sammenheng med løsmassekartet.  

Den 18.01.2022 ble det utført grunnundersøkelser i sjø av Multiconsult bestående av 4 
totalsonderinger. Totalsonderingene viser faste løsmasseavsetninger over fjell.  

Grunnundersøkelser sammen med observasjoner fra befaring viser entydig at det ikke 
forekommer sprøbruddsmateriale som kan berøre tiltaket. 

Områdestabilitet er vurdert ivaretatt.  

Grunnundersøkelser viser entydig at det ikke er fare for områdeskred ved gjennomgang av 
prosedyrens steg 1-7 (Kvikkleireveilederen) og det er derfor ikke krav om uavhengig 
kvalitetssikring. 
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1. Innledning 

Sunnfjord Geo Center er engasjert av MOWI AS for en vurdering av områdestabilitet i 
forbindelse med planlagt videreutvikling av eksisterende akvakulturanlegg og fylling i sjø på 
gbnr. 5/12 m. fl. på Sighaug i Vanylven kommune (Figur 1). Den aktuelle eiendommen ligger 
under marin grense, noe som tilsier at det kan være avsatt marin leire i grunnen. 

Denne rapporten baserer seg på metoden som er utarbeidet av NVE; Sikkerhet mot 
kvikkleireskred (NVE, 1/2019), og tar for seg steg 1-7 i prosedyren.  

 
Figur 1. Plassering av tiltaksområdet. Selve planområdet er markert på kartet med svart stiplet linje. (Kilde: 
www.norgeskart.no). 
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2. Regelverk og krav for prosjektet  

2.1 Relevante regelverk 

Vurderingen er i samsvar med NVE sine krav til områdestabilitet, jf. kvikkleireveilederen 
Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE, 1/2019). Standarder, håndbøker og veiledere som er brukt 
i denne vurderingen er oppsummert i Tabell 1. Disse gir veiledning for å gjennomføre 
vurderinger i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Tabell 1: Referanser til ulike veiledere og standarder som er brukt i den geotekniske vurderingen. 

Standarder, handbøker, veiledere, ol.  

*Ref. Dokument-ID Navn 
Plan og bygningslova, 
2008 

Plan og bygningslova (pbl) §28-1 

Direktoratet for 
Byggkvalitet, 2017 

TEK 17 §7-3 Sikkerhet mot naturpåkjenning 

Direktoratet for 
Byggkvalitet, 2017 

TEK 17 §10-2 Konstruksjonssikkerhet 

Direktoratet for 
Byggkvalitet, 2016 

SAK10 Byggesaksforskriften 

Norsk Standard, 1997 NS-EN 
1990:2002+A1:2005+NA:2016 

Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner  

Norsk Standard, 1998 NS-EN 1997-
1:2004+A1:2013+NA:2016 

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering 

SVV, 2014 Statens vegvesen, Handbok V220 Geoteknikk i vegbygging 
NVE, 2019 NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred 

SGC, 2021 Rutine 210 Internrutine for geoteknisk prosjektering 
NGI, 2020 Ekstern rapport nr. 9/2020 Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, 

konsekvens og risiko for kvikkleireskred 

*Ref: Referanser er gitt i referanselisten 

 

2.2 Sikkerhetskrav 

Sikkerhetskrav avhenger av tiltakskategori og faregradssone. Tiltakskategori og eventuell 
faregradssone kan blir aktuelt hvis sprøbruddsmateriale blir påvist. 

 

2.3 Kvalitetssikring 

Vurderinger og utarbeiding av dokumentasjon skal gjennomføres av foretak med geoteknisk 
kompetanse. Nivå på kvalitetssikring bestemmes fra tiltakskategori og forekomst av 
sprøbruddsmateriale. Ifølge NVE sin nettside: «Dersom utførende geotekniker entydig kan 
dokumentere at tiltaket ikke kan bli berørt av et områdeskred ved gjennomgang av prosedyrens 
steg 5, 6 og 7, er det allikevel ikke behov for uavhengig kvalitetssikring». 

 

 

  



  

3 

 

3. Prosedyre for utredning av områdeskredfare 

3.1 Undersøk om det finnes registrerte faresoner i området 

Tiltaket ligger ikke i en tidligere registrert kvikkleiresone. Det finnes ingen kvikkleiresoner i 
området på NVEs temakart Kvikkleire (www.atlas.nve.no). 

 

3.2 Avgrens områder med mulig marin leire 

Marin grense er kartlagt på omtrent kote +15 moh. Tiltaksområdet ligger ikke i kartlagt område 
med fare for forekomst av sammenhengende marin leire ifølge NVE og NGU (Figur 2). 
Mulighet for marin leire er ikke klassifisert, men marine avsetninger kan forekomme fordi 
arealet er under marin grense. Det kan forekomme marin leire under marin grense og det er 
derfor vurdert å fortsette med utredning ifølge prosedyren.  

 

Figur 2. Tiltaket ligger under marin grense (blå stiplet linje). Det er ikke kartlagt fare for forekomst av sammenhengende marin 
leire i området. (Kilde: www.ngu.no). 
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3.3 Topografi og aktsomhetsområder 

Helningsdata fra planområdet er vist i Figur 3. Tiltaksområdet ligger på bunn av en bratt 
fjellside som faller sørover. Terrengoverflaten er relativt flattere i strandsonen og stuper bratt 
nedover i sjøen mot sør. Skråningen ned i sjøen faller under terrengkriterier for terreng som kan 
inngå i løsneområdet for et skred. 

 
Figur 3. Helningskart over området. Svart stipla rektangel viser tomta. (Kilde: www.høydedata.no). 

 

Figur 4 og Figur 5 viser begge topografisk kart basert på laserinnsyn fra prosjektene NDH 
Vanylven-Volda 2017, NDH Søre Sunnmøre dybdedata 2017 og Batymetri Søre Sunnmøre 2017 
der Figur 5 i tillegg viser plasseringen av marin grense i området. Her kommer terrenget med 
sine morfologiske trekk tydelig frem (Figur 4). Figur 6 viser flyfoto fra det undersøkte området. 
Man kan observere at det er stort sett dyrket mark med spredt bebyggelse i området.   
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Figur 4. Skyggerelieff som viser topografi i terrenget. Svart stiplet firkant viser tomteområdet. (Kilde: www.hoydedata.no). 

 

 
Figur 5. Tiltaket ligger i et aktsomhetsområde for områdeskred. (Kilde: www.hoydedata.no). 
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Figur 6. Flyfoto av undersøkelsesområdet. (Kilde: www.norgeskart.no). 

 

3.4 Bestem tiltakskategori 

Tiltakskategori blir aktuelt hvis ikke det kan utelukkes at tiltaket kan bli berørt av et 
områdeskred ved gjennomgang av steg 5, 6 og 7 i prosedyren. Siden områdeskred kan utelukkes 
ved gjennomgang av steg 5-7 (Kap. 4), er det ikke aktuelt å bestemme en tiltakskategori.  
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3.5 Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig 
løsneområde 

3.5.1 Kvartærgeologisk kart og marin grense 

Ifølge løsmassekartet til NGU ligger undersøkelsesområdet under marin grense. Tiltaksområdet 
er kartlagt å ligge på marine strandavsetninger (Figur 7). Disse avsetninger består vanligvis av 
sortert og rundet sand og grus med mektighet større enn 0,5 m. Strandavsetninger ligger som et 
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.  

I skråningen nord for tiltaksområdet er det kartlagt morenemateriale. Skredmateriale og bart 
fjell er kartlagt like vest for tiltaksområdet og i høyere høyder mot nord.  

 
Figur 7. Løsmassekartet av undersøkelsesområdet. Svart stiplet avgrensing viser planområdet på kartlagt marine 
strandavsetninger. Blå stiplet linje viser marin grense. (Kilde: www.ngu.no). 

 

3.5.2 Tidligere grunnundersøkelser 

Sunnfjord Geo Center kjenner ikke til tidligere utført grunnundersøkelser i og ved det aktuelle 
området. 
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3.5.3 Identifikasjon av kritiske skråninger og mulige løsneområder 

NGU sitt løsmassekart og flyfoto gir et godt grunnlag for avsetningsmiljø og forventede 
løsmasser. Fjell i dagen kan observeres fra flyfoto.  

I vurderingen har vi definert 1 kritiske skråning (Figur 8).  

Skråning 1 går fra marin grense i nordre del av planområdet sørover til marbakken begrenset 
til -25 moh. ifølge NVE (1/2019) (Figur 9). Skråningen har en totalskråningshøyde på ca. 40 m. 

Tiltaket ligger i et mulig løsneområde.  

 

Figur 8. Tiltaket ligger i et mulig løsneområde med 1 kritisk skråning.  
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3.6 Befaring 

Sunnfjord Geo Center var på befaring den 18.01.2022 ved Anders Haaland. Det ble her satt 
søkelys på å kartlegge mulig fast fjell i dagen og analysere avdekkede løsmasser. Kartlagte 
områder med bart fjell ifølge NGU sitt løsmassekart (Figur 7) ble bekreftet under befaring 
(Figur 9). Morenemasser kunne også observeres flere steder i skråningen nord for 
tiltaksområdet. Observasjoner av grunnforholdene ved befaring hadde god sammenheng med 
løsmassekartet. 

Figur 9. A) og C) Observert fjell i dagen. B) og D) Observert steinholdig morenemasser. 
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3.7 Grunnundersøkelser 

Den 18.01.2022 ble det utført grunnundersøkelser av Multiconsult bestående av 4 
totalsonderinger (Figur 10). Grunnundersøkelser er presentert i 351-01d Datarapport for 
grunnundersøkelser i sjø ved Sighaug, Vanylven kommune (SGC, 2022). 

Totalsonderingene viser faste løsmasseavsetninger over fjell. Sonderingene stemmer veldig 
godt med observasjoner fra befaringen og løsmassekartet (NGU). Sonderinger indikerer 
sandige og grusige avsetninger (Figur 11). 

Grunnundersøkelser sammen med observasjoner fra befaring viser entydig at det ikke 
forekommer sprøbruddsmateriale som kan berøre tiltaket. 

Figur 10. Plassering av borehull. 
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Figur 11. Profil fra Borepunkt 3 og 9 med tolkning. Snittet er ikke tegnet opp etter reell terrenghøyde. 
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4. Konklusjon 

Utførte grunnundersøkelser i det aktuelle området viser ingen antydning til forekomst av 
sprøbruddsmaterialer. 

Basert på datagrunnlaget bestående av grunnundersøkelser, observasjoner fra befaring og NGU 
sitt løsmassekart, som stemmer godt med våre og andre sine observasjoner i området, 
konkluderer vi med at det ikke er fare for forekomster av sprøbruddsmateriale som kan utløse 
områdeskred som kan berøre tiltaket. 

Krav til områdestabilitet vurderes ivaretatt. 

Det er ikke krav til uavhengig kvalitetssikring av dette notatet. 
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