NOTAT

Oppdragsgjevar:
Oppdrag:
Dato:
Skriven av:
Kvalitetskontroll:

Vik kommune
535916-01 – Reguleringsplan Tenold
21.09.2016
Birgit K. Rustad
Nils Husabø

GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET
1.1

Topografi

Planområde ligg på ei slak vifte frå 25 til 50 m o.h. (Aa o.a, 2009) Vifta er oppbygd av
Stadheimselvi (Vetleelvi) som i dag renn over den nordlege delen av vifta.
Ein del av avsetningane på vifta har skjedd gradvis. I tillegg har det vore større flaumskred
som har avsett materiale.
Nedbørfeltet til Stadheimselvi er ca.7,5 km2 og strekk seg frå 25 m o.h. til 1570 m o.h. Øvste
delen av nedbørfeltet, frå ca. 500 moh, er eit ope og skålforma område med mange små og
store sidebekkar. I ca. 470 m høgde renn Øyaseteelvi og Rambereelvi saman til
Stadheimselvi, som herfrå generelt renn djupt nedskore i fjell og lausmasser ned mot
planområdet. Stadheimselvi drenerer fjellområdet ved Hjorthaugrana (1061m.o.h.) og
Rambere (1569 m o.h.).
Dalsida aust om planområdet har fleire parti med terrenghelling over 25° (Figur 1-1). Terreng
med helling over 25° kan fungere som utløysningsområde for skred. For sørpeskred kan
utløysningsområda vere ned mot 5°.
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Figur 1-1 Terrenghellingskart over Tenål.

1.2

Berggrunn

Berggrunnen i planområdet er grunnfjell og består i all hovudsak av diorittisk til granittisk
gneis og migmatitt. I den austre dalsida over Tenål finn ein mindre harde skiferbergarter,
fyllitt, opp til ca. 700 m o.h.. Her har elva Stadheimselvi skore seg djupt ned.
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1.3

Lausmassar

Figur 1-2 Lausmassekart henta frå www.ngu.no.

Lausmassane i planområdet består for det meste av fluviale avsetjingar (gul farge på kartet i
figur Figur 1-2). Fluviale avsetjingar er materiale som er transportert og avsett av elver og
bekker. Dei mest typiske formane er elvesletter, terrassar og vifter. Sand og grus dominerer,
og materialet er sortert og runda. Tjukkelsen på lausmassane varierer frå 0,5 til meir enn 10
m.
I øvste del av planområdet er det breelvavsetjingar, markert med oransje farge på kartet.
Denne type material er transportert og avsett av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte
skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetjingar har
ofte klare overflateformar som terrasser, rygger og vifter. Tjukkelsen på desse er ofte fleire titalls meter.
Feltundersøkingar utført i 2009 av Høgskulen i Sogn og fjordane viser at det også er avsett
skredmateriale i planområdet. Dette øvste laget av skredmateriale har ein tjukkleik på opptil
1,5 meter. Dette skredmaterialet stammar frå tidlegare skredhendingar.

SKREDFARE OG FLAUM
Aktuelle skredfarar for planområdet er jord- og flaumskred og sørpeskred (Aa. o.a. 2009 og
Cowi 2014a).
Planområdet ligg også utsett til for flaumfare, hovudsakleg frå Stadheimselvi.
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2.1

Tidlegare skredhendingar

Figur 2-1 Skredhendingar i området. Jord- og flaumskredet frå 1897 er ikkje med på dette kartet.

Kartet i Figur 2-1 viser ei oversikt over registerte hendingar (henta frå www.skrednett.no).
Det er ingen registrerte skredhendingar inn i sjølve planområdet. Det er registrert ei
jordskredhending sør om planområdet antatt årstal ein gong mellom 1360-1550 og ei
snøskredhending frå 13. januar 1753 som gjekk i brattkantane øst om planområdet.
Historiske kjelder fortel at det har gått skred som har nådd planområdet, eit særleg stort er
tidfesta til natta mellom 15. og 16. juni 1897. Høgskulen i Sogn og Fjordane undersøkte i
2009 massane for tre ulike lokalitetar i planområdet (Aa. o.a. 2009). Massane bekrefte at ei
større jord- og flaumskred som skal ha funne sted i 1897. Det sannsynlege utløysingsområde
for 1897-skredet er lokalisert på ca. 1000 m o.h. ved Hjorthaugran.
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2.2

Jord og flaumskred

Figur 2-2 Aktsemdskart for jord – og flaumskred henta frå www.skrednett.no.

Figur 2-2 viser at ein liten del av planområde ligg innafor aktsemdområde for jord- og
flaumskred ifølgje NVE sine aktsemdskart. Men ut i frå potensielle utløysningsområde,
skredhistorikk og framtidig klimautvikling har Cowi (2014a) vurdert det som sannsynleg at
flaumskred kan følgje Stadheimselvi og ramme eksisterande bustader og eventuelt nye
bustader innanfor ein tidshorisont på 1000 år.
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2.3

Snøskred og sørpeskred

Figur 2-3 Aktsemdskarta for snøskred henta frå www.skrednett.no.

Aktsemdskarta for utløpsområde for snøskred dekker store delar av planområdet (Figur 2-3).
Snøskred er ikkje nemnt av skredfarerapportane (Aa. o.a. 2009 og Cowi 2014a) og vi antar
dermed at snøskred ikkje er dimensjonerande skredtype for planområdet/utgjør ein reel fare.
Sørpeskred, vassmetta snø, derimot vurderast av Cowi (2014a) til å vere ein reell skredfare
og at sørpeskred vil følgje Stadheimselvi på same måte som flaumskred. Sørpeskred kan
ramme eksisterande bustader og eventuelt nye bustader innanfor ein tidshorisont på 1000
år.
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2.4

Steinsprang

Planområde ligg ikkje utsett til for steinsprang i følgje aktsemdskarta til NVE
(www.skrednett.no).

2.5

Flaum

Figur 2-4 Delar av planområde ligg innafor 200 årsflaumsone, flaumsona er merka blått i kartet. Kart henta frå
www.skrednett.no.

Figur 2-4 viser at planområdet ligg utsett til for flaum, hovudsakleg frå Vikja. Flaumsona er
utarbeida av NVE (2005). I vurderinga av flaumfaren frå Stadheimselvi ser rapporten til Cowi
(2014a) på to situasjonar; den eine situasjonen er med intakt elvebotn som no, den andre
situasjonen der elvebotnen er heva på grunn av flaumskred. Berekningar utan flaumskred
viser at elveløpet ikkje har kapasitet til ein flaumstørrelse lik Q200+40% (Cowi 2014b).
Flaumsona utarbeida av NVE (2005) har ikkje medrekna ein auke i flaumvassføringa for 200
årsflaum på + 40%, slik rettleiaren til NVE Flaum- og skredfare i arealplanar (2014) beskriv.
Skal vi få Per Sigve til å berekne dette? Må berekne Vikja med + 40%, samt drenering til
Stadheimselvi med 200+40%flaum. Ifølge
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofil
er/klimaprofil-sogn-og-fjordane 20 % klimapåslag for dei områda som er dekte av flaumfarekart i
Vikvassdraget, Lærdalselva, Årdalsvassdraget, Jostedøla, Sogndalselvi, Jølstra, Horndøla og
Strynevassdraget.
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OPPSUMMERING SKRED- OG FLAUMVURDERINGAR
Rapportane for området viser at flaumskred er den dimensjonerande skredtypen. Flaum kan
også nå planområdet.
Rapporten frå Høgskulen i Sogn og Fjordane (Aa. o.a. 2009) kan ikkje avslå at liknande
skred som flomskredet i 1897 kan kome på nytt. Faresone for skred frå denne rapporten er
gitt i reguleringsplanen.
Cowi (2014a) sin rapport på skredfare og flaum for Stadheimselvi har også innteikna
faresonar for skredfare, både med og utan dei foreslått sikringstiltaka til NVE (2012). I
rapporten inngår framstilling av faresonekart for skred med årleg sannsyn 1/1000 (for
bygningar i sikkerheitsklasse 2) og vasslineberekningar for 200-årsflaum + 40% som følgje
av klimaendringar for nedre del av Stadheimselvi. Rapporten til Cowi (2014a) anbefaler at
masseavlagringsområde/basseng tiltenkt av NVE (2012) endrast.
NVE kom i 2014 med ein revidert utgåve av sine tidligare planlagde tiltak (NVE 2012). Tiltaka
har til hensikt å redusere faren for flaum og skred for eksisterande og nye bygningar. Disse
tiltaka involverer blant anna utvida masseavlagringsområde, samt at det planleggast å setje
opp eit jord- og flaumskrednett ved utløpet av bassenget (NVE 2014).
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