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SAMMENDRAG
På Ostereidet utarbeider Multiconsult områderegulering for Lindås kommune, som en del av dette har kommunen
ytret ønske om skredfarevurdering av reguleringsområdet. Skredfarevurderingen er utført etter NVEs retningslinjer i
henhold til plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift TEK17. Området har begrenset terrenghelning noe
som på generelt grunnlag reduserer sannsynligheten for skredhendelser. Partiene som er bratte nok for skred er i de
fleste tilfeller knyttet til strukturer i berggrunnen med eksponerte bergskrenter, der disse er vurdert med hensyn til
steinsprang. Det er påvist fare for steinsprang på noen mindre partier i skråningene. Klimaet i området reduser
sannsynligheten for skredtyper som snø- og sørpeskred. Det er ikke funnet potensielle løsneområder for flomskred
eller løsmasser som kan utløse jordskred. Reguleringsområdet er undersøkt og vurdert, men beskrivelsen er inndelt
etter delområder i forhold til planlagt arealbruk.

Figur 1. Ostereidet sett mot nordvest (Norgei3D).
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Innledning
Multiconsult utfører områdereguleringav Ostereidetfor Lindåskommune(Figur1), i denne
sammenhenger det bestilt skredfarevurderingav reguleringsområdet.Skredfarevurderingen
er
utført etter retningslinjenetil NVE(Flaumog skredfarei arealplaner2/2011). I forhold til Lindås
kommunesplanlagtearealbruker delområderbeskrevetenkeltvis(1-4, Figur4), andre punkter eller
delområdermed skredfareer beskrevetenkeltvis(5-7, Figur2). I øvrigedeler av
reguleringsområdeter det ikke påvistskredfareetter Plan-og bygningslovenog tilhørendeforskrift
TEK17.
Foreliggendenotat gir en vurderingav skredfareav terrenget i og rundt reguleringsområdet.Videre
beskrivesde utførte undersøkelsermed tilhørenderesultater og vurderinger.

Undersøktområde
Påkartet i Figur2er plasseringav det aktuellereguleringsområdetpå Ostereideti Lindåskommune
vist. Lindåskommunehar informert om områderder det vurderesinngrep(1, 2, 3 og 4; Figur2),
disseer beskrevetenkeltvis.I tillegg er et par punkter vurdert med bakgrunni forundersøkelserav
kart, databaser,aktsomhetssonermm. (5 og 6; Figur2). Et punkt er vurdert etter observasjoner
gjort under befaring(7; Figur2).
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Figur2. Oversiktskartoverreguleringsområdet,markert med rød linje. Etter informasjonfra Lindåskommune,studier av
kartdata, databaser,aktsomhetssonerog befaringer sju punkter eller delområdervurdert enkeltvis(1-7).
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Sikkerhetskrav
Akseptkriteriumfor skredfareer gitt i Byggetekniskforskrift (TEK17)§ 7.3. Kravenefor sikkerheti
TEK17gjelder nye byggverk.Kravenevil ogsågjeldeved utvidelserog nybyggknyttet til
eksisterendebyggverk.
Byggverkder konsekvenseneav skreder særligstor skalplasseresutenfor skredfarligområde.
Dette gjelder for eksempelbyggverksom er viktig for regionalog nasjonalberedskapog
krisehåndtering,samt byggverksom er omfattet av storulykkeforskrift.
For byggverki skredfareområdeskalkommunenalltid fastsette sikkerhetsklasse.
Kommunenmå se
til at byggverkblir plasserttrygt nok i henhold til de 3 sikkerhetsklassene
S1–S3.
Tabell1. Størstetillatte nominelleårlige sannsynlighetfor skred,og sekundærvirkninger
av skredfor byggverkog
tilhørendeutearealog tillatte konsekvenserfor sikkerhetsklasser
i Tabell1 i § 7-3 i TEK17.*) Sikkerhetenmot skreder
mindre enn kravet i sikkerhetsklasse
S1.**) Byggverksom ikke skal plasseresi skredfarligområdefordi konsekvensen
av
skred,og sekundærvirkningen
av skreder særligstor.

Sikkerhetsklasserfor
byggverk

Tillatte
konsekvenserfor
byggverk

(S)

(K)

Størstetillatte
nominelle årlige
sannsynlighetfor
skred
(s)

*)

1/100<s 1

S1

Liten

1/1000<s 1/100

S2

Middels

1/5000<s 1/1000

S3

Stor

0<s 1/5000

**)

Særligstor

s=0

I S1inngår byggverkder skredvil ha liten konsekvens.Dette kan være byggverkder personer
normalt ikke oppholderseg.Garasjer,uthus, båtnaust,mindre bygg,lagerbygningermed lite
personoppholder eksemplerpå byggverksom kan inngåi denne sikkerhetsklassen.
I S2inngår byggverkder skredvil føre til middelskonsekvenser.Dette kan være byggverkder det
normalt oppholdersegmaksimum25 personer,og/eller der det er middelsøkonomiskeeller andre
samfunnsmessige
konsekvenser.Boligbyggmed maksimalt10 boenheter,arbeids-og
publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssteder
der det normalt oppholdersegmer enn 25
personer,driftsbygningeri landbruket,parkeringshusog havneanlegger eksemplerpå byggverk
som kan inngåi dennesikkerhetsklassen.
I S3inngår byggverkder skredvil føre til store konsekvenser.Dette kan være byggverkmed flere
boenheterog personerenn i S2,samt for eksempelskoler,barnehager,sykehjemog lokale
beredskapsinstitusjoner.
Det er ogsåkrav til sikkerhetfor tilhørendeuteareal,men TEK17er åpenfor at kommunenkan
vurdere kravet til sikkerhetbasert på eksponeringstidfor personer,antall personersom oppholder
segpå utearealetmed videre.
TEK17åpner for at byggverki S1- S3kan oppnå nødvendigsikkerhetved at det blir gjennomført
sikringstiltak.
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Utførte undersøkelser
Grunnlag
For vurderingav skredfarehar følgendematerialeblitt gjennomgått:
- Topografiskkart og flyfoto (www.norgeskart.no,www.bergenskart.no,www.norgeibilder.no)
- Klimadata(www.senorge.no)
- Aktsomhetskartog skredhendelser(https://atlas.nve.no/)
- Berggrunns-og løsmassekart(http://geo.ngu.no/kart/)
- Byggesaksdokumentasjon
fra oppdragsgiverfor eksisterendebyggog nye planer

Feltarbeid
Terrengetble undersøkttil fots 20. februar 2019 av geologHerbjørnP. Heggenfra Multiconsult
NorgeAS.Temaenei undersøkelsenbestod i hovedsakav:
- Berggrunnog geologiskestrukturer av betydningfor skredfare.
- Løsmasseforhold
av betydningfor skredfare.
- Registreringav vann og vassdragsforhold.
- Tilstandog omfangav eksisterendevegetasjon.
- Potensielleløsneområderfor snø-og sørpeskred.

3

Om det undersøkteområde
Topografi
Reguleringsområdet
bestårav dyrket mark, inn- og utmark, vesentligedeler er bebyggetfor
næringsformåli vest og skoleog idrett i nordøst.Boligbebyggelsen
er spredt, men med
konsentrasjonerrundt næringsarealenei vest og vest for idrettsanleggene.Det er ogsåvesentlig
boligbebyggelseøst/sørøstfor reguleringsområdet.
Figur2 viserblant annet helningeni området med koter, menshelningskartmed graderer vist
under (Figur3). Områdethar i grovetrekk begrensethelningder vesentligedeler har helningunder
20°. Helningskartetviseren generelltrend der brattskrentenehar orientering fra nordvesttil
sørøst,dette har bakgrunni berggrunnsgeologien
ettersom området inngår i Bergensbuene
(Ramberg,I.B.,Bryhni,I., Nøttvedt, A. og Ragnes,K. (red), 2013.Landetblir til –Norges geologi.2.
utg. Trondheim.Norskgeologiskforening,608 s.).Dette medførerat bergskrentersom er bratte
nok til å utløsesteinsprangeller steinskred,> 45°, eller jordskred,> 25° (Flaum-og skredfarei
arealplaner.NVERetningslinjer2/2011), har begrensautstrekning.Reguleringsområdet
går fra ca.
100 moh. ved E39(bensinstasjon/butikk)til ca. 40 moh. i skråningenemot fjorden (Eido,gnr. 233,
bnr. 1). Mot Eikhovdenhelt i nordøst inkludererområdet brattskrentenopp mot toppen 138 moh.
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Figur3. Helningskartoverreguleringsområdetviserat bratte områderi hovedsaker knyttet til mindre bergskrenteri
tillegg til skjæringeri utbygdeområder.

Berggrunnog løsmasseforhold
Ostereidetinngåri den store Bergensbuenmed omdanna(metamorfe)dypbergarterog gneiser,
grensamot grunnfjellet i øst følger strukturen Vågsneset-Stallbotnen
(Rambergm.fl. 2013;
Kartleggingog verdisettingav naturtyper i Lindås,Lindåskommuneog Fylkesmanneni Hordaland
2004).Bergartersom amfibolitt, glimmerskifer,gneis,anortositt og gabbroer kartlagt i området
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn),men berggrunnsgeologien
er ikke kartlagt i detalj i dette
arbeidet.
NGUsitt kvartærgeologiskekart viser at det er lite løsmasseri området med noe
forvitringsmaterialei vest,sør og øst og ellers «bart fjell med stedvistynt løsmassedekke»
(http://geo.ngu.no/kart/losmasse/).Dette er ogsåi tråd med observasjoneri felt, det er observert
et tynt dekkemed jord/forvitringsjord og skredmaterialei skråningenlengstøst.

Vannveier
Det er et markert bekkeløplengstvest (Ytre Eide)som drenerer mot fjorden utenfor
reguleringsområdet.Et mindre bekkesiger ledet under Eidevegenmot Indre Eide.Lengstøst
drenereset mindre bekkeløpned mot delområde3 (Figur2) før dette er lagt i rør under
fotballbane,veier etc. og kommer i dagensør for rundkjøringved kirke. Mellom de etablerte
bekkeneer det overflatedreneringeller dreneringgjennomløsmasserog vegetasjonsdekke.

Vegetasjon
Områdetbestårav dyrket mark, inn- og utmark, med spredt bebyggelseog med skogkledtepartier
(Figur4A). Vegetasjoneni området består av blandingsskog/løvskog,
buskerog gress.Skogkledde
partier har vært konsentrerti vest, et parti sørovermot bebyggelsensentralt ved Indre Eideog
lengstøst/nordøst.Nylighar vesentligedeler av skogeni vest blitt huggetog dette fremstår i dag
som hogstmarkmed spredtetrær (Figur4B).
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A)

B)

Figur4. A) Landskapetpå Ostereideter preget av dyrket mark med spredtbebyggelseog skogog med fremstikkende
bergrygger.Sett mot sørøst.B) Hogstfelterved Ytre Eidelengstvest i området,butikk/bensinstasjonbak boligenepå
toppen.

Klima
Klimaeter et typisk kystklimamed milde vintrer og kjøligesomre,årsmiddeltemperaturener 6,9°C
som er blant de høyestei landet (Naturtyper i Lindås2004)med 13°Cforskjell mellom kaldeste
(jan./feb., 0,5 °C)og varmestemåned(jul. 13,8°C)(månedsnormaler1961-90Isdalstø).Maksimal
snødybdeer oppgitt til under 25 cm (www.senorge.no).

Skredhendelser
I skrednettdatabasentil NVE,https://atlas.nve.no/,er det registrert en steinskredhendelseved
kulverten under E39i 2003.Dennehendelsener ogsåregistrert i SVVsdatabase
(www.vegvesen.no/vegkart/).
Multiconsult kjenner ikke til andre skredhendelserinnenfor
reguleringsområdet.
Reguleringsområdet
gir ikke utslagpå NVEsaktsomhetskartfor skredi bratt terreng
(https://gis3.nve.no/link/?link=aktsomhet),
men det understrekesat disseikke tar hensyntil
mindre løsneområderfor steinsprang.Vi vil uansettoverprøveaktsomhetskartenefor området, da
de kartenekun er basert på digitale terrengdataog ikke fysiskefeltvurderinger.

4

Vurderingav skredfare
Frakartleggingsområdeter det på bakgrunnav informasjonfra oppdragsgiver,kartstudierog
observasjoneri felt skilt ut 7 delområder(Figur2) som er diskutert i detalj for aktuelleskredtyper.
For skredtypersom er vurdert som mindre aktuellebasertpå topografiskeog klimatiskeforhold er
dissediskutert for området som helhet.

Steinsprang
Delområde1, Ytre Eide
I området er det mindre bratte bergveggermed høyder< 10 m (Figur2Figur3). Det er ikke funnet
avløsteblokker eller sprekkemønstresom medførerfare for utfall. Under de aktuellebergskrentene
er det ikke skredavsetningeri form av ur (Figur5). Det er funnet ansamlingerav blokker i terrenget
(Figur5B),men disseer ikke knyttet til skredhendelserog er mest sannsynligspor fra
deglasiasjonenetter sisteistid. Det er kartlagt forvitringsmasseri området. Skredfarener vurdert
som mindre enn 1/5000.
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A)

B)

Figur5. Delområde1. A)De størstebergskrentenehar en høyde< 10 m. Bergveggenhar ingen avløsteblokker eller partier
og det er ikke skredavsetninger(ur) under.B) Enkeltesmåkuperteområderhar blokkansamlingersomikke er knyttet til
skredhendelser.
Blokkeneisegselvutgjør ikke skredfare.

Delområde2, Eidevegen
OverEidevegener det skjæringerav varierendehøyde< 5 m (Figur6). Skrefarevurderingen
omfatter skredi naturlig terreng etter NVEsretningslinjer(NVE2/2011) og sikkerheti eldre
skjæringerer ikke vurdert, det anbefalesnormalt vedlikeholdog ettersyn av skjæringer.Terrenget
over veien og skjæringeneer bratt nok til å kunneutløsesteinsprang(45°).

A)

B)

Figur6. Skjæringerog terreng over Eidevegen.A) Pådet lavestepunktet med avkjørseltil skolen,skjæring< 5m. B)
Oppovermot bebyggelsenover Eidevegen,naturlig skråningog lave skjæringer< 1,5 m.

I terrenget over Eideveiener det løsesteinblokkerog avløstepartier i berget. Enkelteav blokkene
er vurdert til å liggestabilt, mensandre vurderestil å kunne utgjøre skredfare(Figur7).
Terrenghelningenmedførerat utløpsdistansener begrensetog at det ikke er reell skredfarened til
Eidevegen,dette er i overensstemmelsemed utløpslengdefor skredblokkeri terrenget. Det er
tegnet en mindre faresonefor skredfare1/1000 og 1/5000 (Figur13), skredfarener vurdert til
mindre enn 1/100 og det er derfor ikke tegnet faresonefor denneklassen.Dette medførerat for
eventuellebyggesakeri sikkerhetsklasse
S2eller S3i skråningenmå det gjennomføressikringstiltak.
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B)

A)

Figur7. Blokkerover Eidevegen.A) Vurdert til å ligge stabilt. B) Blokksom kan utgjøre skredfare.

Delområde3, Myr vest for barneskole
I området vest for barneskolener det et myrområdei en dalendemot nordvest(Figur8). Eksponert
berg har utgåendesprekkeplansom avløsermindre blokkerog flak. Der skrentenflater ut på myra
ligger en ansamlingmed utraste blokker. Kommunenvurderer å anleggeparkeringfor skoleog
idrettsanleggi området.

A)

B)

Figur8. A) Myrområdesomenderi en dalendemed bergklippe.B) Utgåendesprekkeplangir avløsningav flak/blokker.
Utraste blokkerligger der skrentenflater ut på myra.

Bergskrentenutgjør lokal fare for steinsprang,og det er derfor tegnet en mindre faresone(Figur
13). Pågrunn av begrensethøydeog flat myr under bergskrentener potensiellutløpsdistanse
begrenset.Faresone1/5000 er derfor marginaltstørre enn 1/1000.
Delområde4, Mulig ny parkeringsplass
ved kirke
Ved Ostereidetkirke vurderer kommunenå anleggeny parkeringsplass
på oppsiden(nordøst)for
veien,Ørnova(Figur9). Områdeter tett vegetert og det er ikke påvistfare for steinsprangslik
situasjoner i dag.Ved eventuelletableringav parkeringsplassmå skråningenvurderespå nytt etter
at vegetasjoner rensket.Sikringav eventuelleskjæringermå vurderesav geolog.Etter dagens
forhold er det derfor ikke tegnet faresonefor området.
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Figur9. Flybildeover områdeved Ostereidetkirke fra 2009 (www.norgeibilder.no).Det vurdereså anleggny
parkeringsplassinn mot skråningenover veien(rød markering).Områdeter tett vegetert.

Delområde5, brattskrent mot Eikhovden
I nordøst er brattskrentenmot Eikhovden(138 moh.) en del av reguleringsområdet(Figur3). Øvre
del av skrentenvisereksponertberg (Figur10A)med velutvikledesprekkeplan(Figur10B).Nedover
i skråningener det skredblokker,og i deler av skråningenur (Figur10C).

A)

B)

C)

Figur10. A) Eksponertberg i toppen av skråningmot Eikhovden.B) Avløsteblokker.C)Ur i nedredel av skråning.

Bergskrentenutgjør skredfareover akseptkriterienei TEK17og det er tegnet faresoner(Figur13) i
to deler av skrenten,den delen av skrentensom har orientering mot vei og fotballbaneog en liten
sonemot kanten av reguleringsområdet(øst).Beggefaresoneområdenehar faresonerfor 1/1000
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og 1/5000, det er ikke avdekketpartier som har skredfare1/100. Faresonenestrekkersegikke over
hele skråningen,men stopperca. 20 m over veien.Det er ikke skredfarefor vei, fotballbaneeller
barnehage.
Delområde6, Mindre skrent bak barnehage
Rett bak barneskolenved Ørnova576 danneren berggrunnsstrukturmed orientering sørvestnordøsten bergskrentmed fall mot sørøst.Rett bak (nord) for sentraledeler av skolenhar skrenten
en høydepå ca. 2,5 m, og sprekkesettenei berget muliggjørutfall av blokkeri størrelsesorden0,5-1
m3 (Figur11). Under skrentenliggerskredblokkeri overgroddur, men det liggerogsåferske
skredblokkeri terrenget. Det er tegnet faresonerfor skredfare1/1000 (Figur13). Terrengetunder
skrentener flatt, såutløpsdistansener begrenset,og faresonefor 1/5000 er identiskmed 1/1000.
Det er ikke avdekketskredfare1/100 i området.

Figur11. Bergskrentmed ferskesteinsprangblokkerbak barneskolen.

Delområde7, Bergpartiøst for ungdomsskole
Rett øst for ungdomsskolen(nr. 574) strekkeret større glattskurt bergparti segfra 85-100moh.
over veien (Figur12). Påden ellers glattskurtebergoverflatenutgjør noen partier med flak fare for
avskaling.Slikeblokker vil skli på overflaten og stoppe i veikanteneller ute på veien.Dette utgjør
ikke skredfarefor bygningereller installasjoner,men veien vil være utsatt for skredhendelser.På
grunn av beliggenhettett på skoler,barnehageog idrettsanlegganbefalesdet å sikre partiet med
bergbolter og mulig noen mindre partier med steinsprangnett.Det er tegnet faresone1/1000 for
skrenten,denneer identiskmed 1/5000 pga.flatt underlagog begrensetutløpslengde.

Figur12. Glattskurt bergparti øst for ungdomsskolen.Flak/blokkersom utgjør skredfareer markert med gult.
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Løsmasseskred
Det er begrensedeområdersom har terrenggradientsom muliggjørutløsningav
jordskred/løsmasseskred.
Partier som er brattere enn 25°er stort sett knyttet til brattskrentermed
eksponertberg og småmengderløsmasser.
Et unntak er skråningenunder ny bebyggelseved ytre Eidemed adresseEidevegen524, 522 og 520,
ca. 73-97moh. Øvredel av skråningengir inntrykk av å beståav fyllmassermed helningsvinkel3040°. Nedredel av skråningengir inntrykk av å være delvisnaturlig skråningmed helningsvinkel1030° og noen bergskrentermed helning45-90°.
Det er ikke observertspor etter skredhendelsereller partier som står i fare for å skli ut. Det er
antatt at det er benyttet friksjonsmassetil fyllingensom liggeri stabil vinkel og at denneer dekket
med tynne jordmasserpå utsiden.Det er ikke observertpotensielleutløsningsområderfor
jordskredi området.

Flomskred
Det er ikke avdekketløsneområderfor sørpeskredi kartleggingsområdet.Den begrensede
helningen(Figur3) og småelver/bekkeri området begrensersannsynlighetenfor oppdemmingog
flomskredmed skadepotensiale.Skredfarener vurdert som mindre enn 1/5000.

Sørpeskred
Det er ikke avdekketaktuelleløsneområderfor sørpeskredi kartleggingsområdet.Klimatiske
forhold (3.5) tilsier heller ikke at dette er en aktuell skredtypei området. Skredfarener vurdert som
mindre enn 1/5000.

Snøskred
Klimaeti området (3.5) tilsier ikke at det er nok snø(< 0,25 m) til at snøskredkan utløsesi området.
I området er det ikke markert potensielleløsn-eller utløpsområderi NVEsaktsomhetskart.Det er
heller ikke observertpotensielleløsneområderfor snøskredi eller over området.
Pågrunnlagav disseobservasjonene/vurderingene
er sannsynlighetenfor snøskredsom kan
ramme det aktuelleområdet vurdert til å væresvært liten. Skredfarener vurdert som mindre enn
1/5000.

5

Risikovurderingmed hensynpå skred
Undersøkelseneog analysenomfatter skredfra naturlig terreng iht. TEK17.Risikomed hensyntil
ulike typer skredmot bygningsmasser
eller planlagtebygger gitt som en funksjonav
sannsynlighetenfor at ulike skredhendelserfinner sted, og konsekvensenav dem dersomde skulle
inntreffe.

Uønskedehendelsersom følge av skred
Pågrunnlagav vår befaringog vurderingeri området er det funnet noen bergpartiersom vil kunne
medførefare for steinsprangi kartleggingsområdet.Dette vil kunnemedføreskadepå eksisterende
eller planlagtebyggi kartleggingsområdet.Det er tegnet faresoneretter NVEsnorm for
sikkerhetsklasse
S2(størsteårlige nominelleskredfare1/1000) og S3(størsteårlige nominelle
skredfare1/5000) i området. Det er ikke påvistskredfarei sikkerhetsklasse
S1(størsteårlige
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nominelle skredfare 1/100) på kartleggingsområdet. Det er kartlagt følgende potensielle
løsneområder for skredhendelser:

Figur 13. Faresonekart for det kartlagte området. Alle faresonene er knyttet til steinsprang. Skredfaren for eksisterende
bebyggelse er akseptabel etter kriteriene i TEK17.

6

Tiltak med hensyn på skredfare
Det er påvist skredfare med sannsynlighet 1/1000 og 1/5000 på noen mindre områder innenfor
reguleringsområdet (Figur 13).
Det er ingen eksisterende bebyggelse som er innenfor de vurderte faresonene for skredfare 1/1000
eller 1/5000.
Veien ved ungdomsskolen er utsatt for skredfare (delområde 7, Figur 12) og anbefales sikret.
Hvis det skal bygges innenfor de andre faresonene må disse partiene sikres i henhold til kravene i
PBL og TEK17.
For å oppfylle sikkerhetskravene i Plan- og bygningsloven skal det gjøres egne vurderinger i forhold
til bergstabilitet og behov for sikring i utsprengte skjæringer. Så dersom det skal foretas sprengning
i det kartlagte området som kan gi skjæringer med behov for sikring så skal disse vurderes av
geolog.
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