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Til: Odd Hansen Prosjekt AS v/Børge Andersen 
Fra: Norconsult AS v/Stephanie L. Gjelseth 
Dato 2022-06-03 

 Områderegulering for Hystadgardane - Gnr. 26 bnr. 1 m.fl. - Stord 
kommune - Vurdere fare for områdeskred av kvikkleire 

 

Innledning 
Norconsult AS er engasjert av tiltakshaver Odd Hansen Prosjekt AS for å vurdere fare for områdeskred av 
kvikkleire ved Hystadgardane, gnr. 26 bnr. 1. m.fl, Stord kommune, se Figur 1 

Ifølge NVE-Atlas ligger planområdet under marine grense, noe som betyr at det kan være kvikkleire og 
andre typer sensitive masser i området. Dette utløser krav til vurdering av planområdet i henhold til NVEs 
veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1].  

 

Figur 1 Oversikt over vurderingsområdet (rød polygon). 
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Formål 
Formålet med dette notatet er å vurdere sikkerheten med hensyn til områdestabilitet, herunder vurdering av 
aktsomhetsområde og stabilitetsvurdering, i planområdet.  

Det presiseres at det det ikke er gjort vurdering av eventuelt gravearbeid (det vil si bæreevnevurderinger, 
setningsvurderinger, lokal stabilitet for graveskråning m.m.) som skal utføres innenfor området.  

Styrende dokumenter 
Følgende dokumenter er vurdert å være styrende for den geotekniske vurderingen:  
 
• Plan og bygningsloven (PBL), derav Byggteknisk forskrift (TEK 17). Direktoratet for byggkvalitet. 

 
• Sikkerhet mot kvikkleireskred, veileder 1/2019. ref. [1]. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
I henhold til TEK17 § 7.2 og § 7.3, skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred).  

Tiltakskategorier med tilhørende krav til utredning og sikkerhet i veiledningen til § 7-3 i TEK 17 for temaet 
kvikkleire, er omtalt og nærmere utdypet i NVEs veileder 1/2019. Ved å ivareta krav til utredning i NVEs 
veileder ventes krav i TEK17 mht. områdestabilitet å være ivaretatt.  

Beskrivelse av tiltaket  
Tiltaket omfatter regulering av bygninger og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 
grønnstruktur. 

Gravedybden for fundamentering er ukjent. Det vil bli 
behov for nærmere geotekniske vurderinger i forbindelse 
med prosjektering av enkelte tiltak med tanke på 
lokalstabilitet og bæreevne. 

Arbeidet vurderes som tiltak som medfører større 
tilflytning/personopphold, samt tiltak som gjelder viktige 
samfunnsfunksjoner, og klassifiseres i tiltakskategori K4 
iht. Tabell 3.2 i NVEs veileder 1/2019. 

 

  

Figur 2 Planområdet 
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UTREDNING AV AKTSOMHETSOMRÅDE OG FARESONER 
Med utgangspunkt i punktene gitt i kap. 3.2 i NVEs veileder 1/2019 sjekkes relevante forhold ut:  

Omfanget av utredning er tilpasset reguleringsplan. 

1: Faresone for kvikkleireskred i området 
Det er ingen kartlagte faresoner for kvikkleire i området. Det er påtruffet sprøbruddmateriale i Hystadveien 5, 
som ligger like nedenfor det aktuelle området. 

2: Aktsomhetsområde marin leire og områdeskred 
 
NVE veileder 1/2019 åpner for at marin grense kan brukes som aktsomhetssone for områdeskred, og er 
markert i Figur 3. Hele det aktuelle området ligger under marin grense.  
 
Figur 3 viser også kartlagte løsmasseavsetninger i området, og viser at området ved 
planområdet er kartlagt som forvitringsmateriale. Løsmasser dannet ved fysisk eller kjemisk nedbrytning av 
berggrunnen. Gradvis overgang til underliggende fast berg. Øst for området er det kartlagt hav- og 
fjordavsetning. Finkorninge, marine avsetninger. Det er grov målestokk (1:250 000), det er ikke detaljert 
kartlegging.  
 
Deler av planområdet preges av berg i dagen. Sjoarhaugen og østsiden av planområdet består av berg i 
dagen.  
 

 
Figur 3 Marin grense (blå linje) og kartlagte løsmasseavsetninger [2]. Rød polygon markerer vurderingsområdet 
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3: Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred 
NVE veileder 1/2019 definerer følgende terrengkriterier for områder som kan være utsatt for områdeskred: 

a) Terreng som kan inngå i løsneområdet for et skred 
- Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter, eller  
- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og høydeforskjell over 5 meter 
 
Aktsomhetsområder ligger innenfor 20 x skråningshøyden, H, målt fra bunn av skråning (ravinebunn, 
bunn av elv eller marbakke i sjø (inntil 25 m.u.h.)).  
 

b) Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred 
- 3 x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone (steg 1) 

eller et aktsomhetsområde (steg 3a), eller  
- Utløpssone som allerede er kartlagt 

 

Basert på observasjoner av berg i dagen fra befaring kan vi avgrense aktsomhetsområdene som vist i Figur 
4. 

   

Figur 4 Oversikt over aktsomhetsområde (blå linje = marin grense). Rød polygon markerer tiltaksområdet. Gul polygon 
markerer aktsomhetsområde. 

4: Tiltakskategori 
Tiltaket vurderes å ligge under tiltakskategori K4, noe som fører til at sikkerhet mot områdeskred må 
dokumenteres iht. kravene i kap 3.3.6. i NVE veileder 1/2019.  

5: Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde 
NGUs nasjonale database for grunnundersøkelser (NADAG) angir ingen tidligere registrerte 
grunnundersøkelser. Det er avdekket kritiske skråninger, se blå streker i Figur 5. 

Foto 1 

Foto 2
 

Foto 3
 

Foto 4
 

Foto 5
 

Foto 6
 

Foto 7
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Figur 5 Blå streker er markert som kritiske skråninger 

6: Befaring  
Befaring er nødvendig for å få oversikt over forhold som topografi, erosjon, berg i dagen, tidligere inngrep og 
annet som kan ha betydning for avgrensning av løsneområdet skissert i steg 5 og for planlegging av 
grunnundersøkelser. 

Befaring ble utført 14. mars 2022 av Stephanie L. Gjelseth, geotekniker fra Norconsult AS. Det var klarvær 
og god sikt. 

Aktsomhetsområdet avgrenses på grunnlag av observasjoner av berg i dagen i terrenget ovenfor og ved 
siden av vurderingsområdet (Foto 1-3). 

Det var vann på avveie og tydelig erosjon enkelte steder (Foto 4-7) 
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Foto 1 Berg i dagen lengst sør i planområdet.   

 

 
Foto 2: Berg i dagens lengst vest for vurderingsområdet.  

 

 
Foto 3 Berg i dagen nord for planområdet.   

 

 

Vurderingsområde Vurderingsområde 

Vurderingsområde 
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Foto 4 Erosjon i bekk, hørte det rant vann, men så det 
ikke.   

 

 
Foto 5: Vann med missfarge 

 
Foto 6 Erosjon.   

 

 
Foto 7 Erosjon.   
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7: Gjennomføring grunnundersøkelser  
Grunnundersøkelser ble utført i uke 17 2022 av Lingen Grunnboring, se datarapport 52201698-RIG-R01 
(Norconsult AS). Utsnitt utførte boringer er vist i Figur 6. 

 

Figur 6 Utsnitt utførte boringer 14. mars 2022 

Øvre del av planområdet (boring 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 10) viser relativt grunt til berg (fra 0,7- 4 meter til berg). 
Sonderingene viser relativt faste masser. Fra kote +13 (boring 4, 7 og 8) og ned viser alle boringene bløtere 
masser (siltig leire). Ingen prøver viser sprøbruddmateriale eller kvikkleire. 

 

Konklusjon – vurdering aktsomhetsområde 
Vi vurderer risikoen for at det er forekomst av kvikkleire innenfor vurderingsområdet som lav. Utført 
grunnundersøkelse har avdekket løsmasser bestående av siltig leire.  

Tilgjengelig data gjør at faren for områdestabilitet vurderes som ivaretatt, men lokalstabilitet ifm. gravearbeid, 
og annet som angår fundamentering ivaretas.  
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