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1. Innledning 
På oppdrag fra Oddvar Strand AS, er det gjennomført vurdering av skredfare for areal for 
etablering av fritidsboliger ved gbnr 85/52 i Hasleneset i Syvde, Vanylven kommune.  
Vurderingen omfatter tiltak med krav for sikkerhetsklasse S2, § 7-3 i TEK 17.  
Siden tiltaket skal etableres på kote 2, er også fare for stormflo vurdert etter F2, §7-2 TEK 17. 
 
Aktsomhetskart snøskred (som dimensjonerende)- og steinsprang (NGI89) viser deler av 
arealet i modellert aktsomhetsområde. 

Aktsomhetskart (SkredAtlas) for steinsprang viser ingen modellert fare. 

Jord- og flomskred (Aktsomhetskart SkredAtlas) viser arealet planarealet utenfor modellert 
aktsomhetsområde. 
 
Aktsomhetskartene er automatisk generert ut fra en grov terrengmodell - uten å ta  
hensyn til vegetasjon og uten at grensene er kontrollert i felt.  
Utløpsarealene kan i de aller fleste tilfeller vesentlig reduseres etter nærmere  
undersøkelser på kart og i terreng. 
NGI (1989) kart er i noen områder basert på en grundigere vurdering hvor manuelle 
tilpasninger basert på feltobservasjoner inngår. 
 
 
Rapporten verifiserer potensiell fare for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred, samt 
vurdering av stabilitet for massene i området – i dette tilfelle fare for erosjon ved flom og 
sikkerhetsmarginer i forhold til det. Det er gjennomført kartanalyse og terrenganalyse av 
eksisterende grunnkart og satellittdata. I tillegg er det gjennomført feltvurdering, med 
verifisering av bratthet, geomorfologi. 

Befaring av området ble utført av geolog Arne Sandnes fredag 27.12.2019. 

Figur 1 Lokasjonen ligger i Syvde i Vanylven kommune. 
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Figur 2 Oversiktskart for området ved Hasleneset . 

Figur 3 Skisse med plangrense, (Nordplan) 
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Figur 4 Plangrense inntegnet på ortofoto (Nordplan, flyfoto fra Fylkesatlas)) 

2. Krav/metodikk 
Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sine 
Retningslinjer nr. 2/2011, som omhandler forhold rundt Flaum- og skredfare i 
arealplanar. 
 
Krav til tryggleik for byggverk og tilhøyrande uteareal mot naturpåkjenningar er gitt i 
byggeteknisk forskrift (TEK17). Tryggleikskrava er nærmare beskrivne og tolka i 
rettleiinga til forskrifta på heimesidene til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) (www.dibk.no). 
Når ein planlegg areal med sikte på utbygging, må det takast omsyn til tryggleikskrava, 
først og fremst ved å unngå utbygging i område som ikkje har god nok tryggleik mot 
naturfarar. Dersom kommunen likevel vel å planlegge utbygging i fareutsatte område, 
må kommunen vurdere korleis ein kan oppnå god nok tryggleik for busetnaden, og gi 
føresegner som tek vare på tryggleiken, f.eks. krav om risikoreduserande tiltak. 
Eventuelle sikringstiltak må dimensjonerast slik at tryggleikskrava i byggteknisk forskrift 
blir oppfylt. 
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3. Analyse: Kart og satellittdata 
Det er utført terrenganalyse basert på grunnkart (figur 5), ortofoto (figur 6), skyggekart (figur 
7, 8) helningskart (figur 9,10) og historisk flyfoto (figur 11, 12). Planarealet ligger på 
Hasleneset i Syvde - rundt kote 2. Terrenget for selve planarealet ligger på en opprinnelig flat 
elveslette, som senere er utvidet ved utfylling mot sjøsiden. 
Ingen fonnefar etter snøskred er definert i kartbildet inn mot planarealet.  
 

 
Figur 5 Grunnkart (Kartverket) 
 
 
 

 
Figur 6 Ortofoto med koter (Kartverket, Høydedata) 
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Figur 7 Skyggekart (Kartverket, Høydedata). Skyggekart med tydelige spor etter skredløp 
med orientering mot bebyggelsen. Skyggekart er en visningsmåte som gir et relieffkart av 
terrenget- og er svært nyttige i geologisk skredkartlegginger for å avgrense løsneområder, 
skredbaner og skredavsetninger. 
Kartet viser en tydelig breelvavsetning, hvor Hasleneset utgjør distale deler av denne. 
Grytelva har gravd ut en ravine, som i dag følger elveløpet som når sjøen vel 100 meter NV 
for Hasleneset. Siden midte av 1960 tallet ble det att ut en del masse fra området. De definerte 
aktsomhetsarealene på oppsiden av veien, er skråninger opparbeidet ved tidligere masseuttak 
og ved etablering av ny Rv 652. 
 

 
Figur 8 Skyggekart (Kartverket, Høydedata) i kombinasjon med koter gir god oversikt over 
topografiske trekk. Topografien har stor innvirkning på hvilke typer skred som kan 
forekomme og på frekvens. Helning og terrengform er vesentlige faktorer for å definere 
utstrekningen av skred. Skred løses oftest ut der det er stor ansamling av vann og snø, dvs. i 
konkave terrengformer som f.eks. skåler og forsenkninger.   



Side 8 av 20 
 

 
 

 
Figur 9 Helningskart viser bratthet av terrenget for hvert punkt i datasettet i forhold til 
nabopunktene. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder 
for skred. I hovedtrekk er influensarealet på oppsiden av planarealet under rasvinkel, med et 
par mindre unntak i skråningen i bakkant av det tidligere masseuttaket. 
 

 
Figur 10 Helningskart (NVE/Kartverket) på ortofoto. 
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4. Historisk kildemateriale/ kunnskap fra lokalbefolkningen 
Ingen spor etter aktive skredbaner/fonnefar vises på historiske foto. Det er ikke registrert 
historiske skred mot det vurderte arealet.  
 
Det foreligger ingen registrert eller kjent snøskred- eller steinsprangaktivitet mot det vurderte 
arealet.  
 

 
Figur 11 Historisk foto 1961 – før Rv 652 ble bygget i strandsonen, og før masseuttak ved 
Hasleneset. (Historiske kart, Finn Kart) 
 

 
Figur 12 Historisk foto 1965. Det er startet masseuttak av grus fra området ved Hasleneset. 
(Historiske kart, Finn Kart) 
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Figur 13 Hasleneset anno 2019. (Historiske kart, Finn Kart) 
 
Det er ikke kjent for Breiteig Fjordsenter at det foreligger tidligere utførte skredvurderinger 
eller vurderinger av stormflo for det aktuelle området. 

5. Meteorologiske data 
Lokaliteten har et markert vestlandsk kystklima og er sterkt dominert av mildvær gjennom 
vinteren. Dominerende vindretning er fra S-SV. Prognoser for fremtidig klimaprofil for 
området indikerer mer nedbør og høyere temperatur.  

 
Figur 14 Vindrose som viser nedbørsførende vindretning hovedsakelig fra sørvest til vest, 
men vind fra øst som flytter snø kan også forekomme. Framherskende vindretning er fra vest. 
Fjellsider som ligger i le for vind fra vest er dermed mest utsatt for snøskred. 
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Stormflo 
 
For vurdering av havnivåendringer vises til DSB veileder 2016: "Havnivåstigning og stormflo 
- samfunnssikkerhet i kommunal planlegging»: 
 
Ulike modeller danner basis for prognoser av fremtidige endringer i havnivåets normalstand 
frem mot år 2100. 
 
Beregningene baserer seg på returperiode for stormflo (cm over middelvann), havnivastigning 
med klimapåslag (cm) og til sist justert for NN2000 over middelvann.  
 
For Hasleneset i Syvde gjelder: 
 

 
 
Tabell med DBE anbefalte tall, Se havnivå, Kartverket. 
 
I tillegg er lagt på en bølgefront med høyde 45 cm. 
  

 
  

6. Vegetasjon 
 

 
Figur 15 Vegetasjon slik den fremstår i dag i skrenten nord for planarealet, og som definerer 
og som utgjør influensområdet for snøskred.    
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7. Steinsprang 
Det er ikke modellert noe aktsomhetsområde mot arealet for tiltaket ved gbnr 85/52 i 
Hasleneset i Syvde. Det er ikke observert noe område i felt hvor det kan utløse steinsprang 
mot det vurderte arealet. 
 

 
Figur 16 Aktsomhetskart steinsprang viser ingen aktsomhetsområde for steinsprang som 
påvirker det vurderte arealet. 
 

 
Figur 17 Bergrunnskart (NGU) viser det vurderte arealet i et massivt gneisområde. Ikke 
nødvendig mer ytterligere vurdering av tektoniske og strukturelle forhold, da det ikke 
foreligger fjell i nærheten som utgjør steinsprangfare. 
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8. Jord- og flomskred 

 
Figur 18 SkredAtlas aktsomhetskart for Jord- og flomskred viser arealet tiltaket ligger utenfor 
aktsomhetsareal. Grytelva kommer ned til sjøen NV for planarealet. Dette er et sikkert løp, 
hvor en kan forvente mindre flomskred -og/eller sørpeskred langs løpet. 
 

 
Figur 19 Løsmassekart / kvartærgeologiske kart 1:250 000 (NGU) og verifisering i felt viser 
ingen sannsynlig fare for løsmasseskreds.  Kvartærgeologiske kart beskriver løsmassedekke 
med informasjon om type og mektighet av løsmasser og overflateformer (blant annet eldre 
skredløp og skredavsetninger). Type løsmasser gir indikasjon om stabiliteten. Stor 
løsmassetykkelse indikerer mulighet for store skred med lengre utløp.  
 
Hasleneset ligger distalt i en mektig breelv-avsetning. Materiale transportert og avsatt av 
breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand 
til stein og blokk.  
Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er 
ofte flere ti-talls meter. 
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Figur 20 Marin grense.  
 
Planrealet ligger under marin grense og det er derfor mulig med innslag av leire i tilknytning 
til breelvsetningene. Nå har Hasleneset vore planert og utfylt over lang tid, siden midten av 
1960-tallet, og evt leire i breelvavsetningene vil være konsolidert. Sedimentene har ligget i 
saltvannsregime, så det er ingen fare for at eventuell leire skal ha blitt kvikk gjennom 
utvasking av ferskvann. Det har også de siste ti-årene vore mye aktivitet på lokaliteten, med 
tyngre maskineri og lagring av tømmer. 
I tillegg har Statens vegvesen bygget ny Rv 652 forbi like i oppkant av planarealet. Det 
foreligger ingen geoteknisk sondering av grunnen for veiprosjektet. 
 

9. Snøskred 
Forutsetninger for snøskred er tilstrekkelig snø og bratt nok terreng. Snøskred utløses 
vanligvis i terreng brattere enn 300 med en rekkevidde som gir siktevinkel 250– 350 fra 
utløp til ende på skredbanen. Tørre skred går vanligvis noe lenger enn våte skred. Men 
de våte skredene er langt mer ødeleggende. 
Utfra beliggenhet, topografiske trekk, vegetasjon i løsneområdet, klima og historikk vurderes 
den reelle snøskredfaren mot planarealene som fraværende. 
 

 
Figur 21 Aktsomhetsområde for snøskred- og steinsprang (NGI-89), med inntegnet planareal, 
Nordplan). 
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Figur 22 Aktsomhetsområde på oppsiden av planarealet. 
 

10. Oppsummering 
Skredfare og stormflo er vurdert for planareal for etablering av fritidsboliger ved gbnr 85/52 i 
Hasleneset i Syvde, Vanylven kommune, med kartanalyse, flyfotoanalyse og feltvurdering.  
 
Reell fare for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred mot planarealet vurderes som 
marginal. Dette skyldes hvordan modellene slår ut relatert sidens beskaffenhet, høyde over 
havet, orientering, vegetasjon, klima og historikk. Vurderingen omfatter krav for 
sikkerhetsklasse S2 gitt i § 7-3 til TEK 17. 
 
 
Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 
 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

TEK 17, veileder: Tilfredsstillende sikkerhet mot skred er angitt som en største nominell årlig 
sannsynlighet for skred. Sannsynligheten i tabellen angir den årlige sannsynligheten for 
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 
og/eller større materielle skader. Dette innebærer at en for de fleste skredtyper kan redusere 
utløpsområdet i forhold til det maksimale utløp til skred med den aktuelle sannsynligheten. 
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Fare for skader ved stormflo må forebygges ved å dimensjonere planareal bygninger slik at 
ligger i sikker margin i forhold til prognoser for fremtidig middel vannstand, stormflo med 
bølgepåvirkning. 

Arealet må tilfredsstille forventet vannstand for 200 års-returperiode. 

 

For Hasleneset i Syvde gjelder: 
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Snøskred 
Det er ingen rashistorikk for området - hverken kjent blant innbyggerne eller registrert i 
Skrednett sin database. Influensarealet er meget begrenset, ligger ved havnivå og i et mildt 
kystklima. 

 

Figur 23 Faresonekart Snøskred 

Nominelle årlig sannsynlighet for at et snøskred skal påvirke areal for etablering av planareal 
for fritidsboliger ved gbnr 85/52 i Hasleneset i Syvde, Vanylven, med en intensitet som kan 
medføre fare for liv og helse eller større materielle skader, vurderes som signifikant mindre 
enn 1/1000.  

 

Steinsprang 
Det er ingen modellert fare eller observert fare i området hvor tiltaket skal etableres.  
 
Nominell årlig sannsynlighet for at steinsprang skal påvirke areal for etablering av planareal 
for fritidsboliger ved gbnr 85/52 i Hasleneset i Syvde, Vanylven kommune, med en intensitet 
som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader, vurderes som signifikant 
mindre enn 1/1000. 
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Jord- og flomskred 
Nominelle årlig sannsynlighet for at jord- flomskred skal påvirke areal for etablering av 
planareal for fritidsboliger ved gbnr 85/52 i Hasleneset i Syvde, Vanylven kommune, med en 
intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader, vurderes som 
mindre enn 1/1000. 
 
Stormflo 
Forutsatt av planarealet tilrettelegges i forhold til DSB sin anbefaling om bebyggelsens høyde 
over NN2000, vurderes nominelle årlig sannsynlighet for at stormflo skal påvirke planareal 
for etablering av fritidsboliger ved gbnr 85/52 i Hasleneset i Syvde, Vanylven kommune, med 
en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader, som mindre 
enn 1/200. 
 
 

 
 
Figur 24 Faresonekart for flom 
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11. Konklusjon
Vurderingen omfatter skredfareog fare for stormflo for planareal for fritidsboliger ved gbnr
85/52 i Hasleneset i Syvde, Vanylven kommune.

Konklusjonen bygger på vurdering av aktsomhetskart snøskred, aktsomhetskart steinsprang,
aktsomhetskart for jord- og flomskred, løsmassekart, bratthetskart/ topografisk kart,
kartverket Se havnivå, flybilder, egne bilder, geofaglig besiktigelse av området, og til sist
lokal historisk informasjon.

Ut fra en geofaglig vurdering har arealet en akseptabel risiko. Nominelle årlig sannsynlighet
for snøskred og/eller steinsprang (farenivået) mot byggverk og tilhørende uteareal, samt en
hendelse knyttet til jord- og flomskred, vurderes til å tilfredsstille klasse S2 i TEK 17 § 7-3.
Nominell årlig sannsynlighet for at arealet skal påvirkes av stormflo vurderes å tilfredsstille
klasse F2 i TEK 17 § 7-2 ved at en følger DSB sin anbefaling om bebyggelsens høyde over
NN2000.

Breiteig Fjordsenter 25.02.2020

Sidemannskontroll 27.02.2020

Geolog/cand. Scient
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