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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Molde kommune for å utføre en skredfarevurdering for 
reguleringsplan ved Hasleliåsen i Molde kommune. Planområdet skal vurderes i 
sikkerhetsklasse S3. Leif Egil Friestad har vært kontaktperson for oppdraget.  Steinar Nes 
har utført sidemannskontroll på arbeidet.  

Leif Egil Friestad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

 

Ørsta, 19.05.2017 

 

 

Leif Egil Friestad Steinar Nes 

Oppdragsleder Sidemannskontroll 
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1 INNLEDNING 

Asplan Viak har vært engasjert av Molde kommune for å utføre en skredfarevurdering etter 
TEK10 i forbindelse med regulering av Hasleliåsen ved Nesjestranda, Molde kommune. 
Formålet med planen er å regulere nytt boligområde med tilhørende infrastruktur og området 
vurderes etter sikkerhetsklasse S3.  Deler av planområdet ligger innenfor NGIs 
aktsomhetområde for snøskred og steinsprang. 

Befaring ble gjennomført 24. april 2017 av ingeniørgeolog Leif Egil Friestad.  

Figur 1 viser oversikt over området som skal vurderes. Vurdert område og tilhørende 
befaringsrute er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Flyfoto over reguleringsområdet ved Hasleliåsen, Molde kommune. Aktuelt planområde er merket i tillegg 
til spor fra befaring. 

1.1 Kartgrunnlag 

Kartgrunnlag er hentet fra flylaserscan over området. Laserdataene har en punkttetthet på 2 
punkt pr. m2. Det er anvendt grunnkart og flyfoto over området fra kartverket. NVEs og NGUs 
karttjenester er benyttet for å kartlegge skredfarlig terreng og vurdere aktsomhetsområder. 

1.2 Forbehold og avgrensninger 

Vurderingene er basert på terreng og vegetasjon som ble observert på befaring og på flyfoto. 
Betydelige endringer i terreng og vegetasjon kan ha innflytelse på skredfaren i området.  
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Eventuelle tidligere registrerte skredhendelser er også tatt med i vurderingene. Dette er 
hentet fra NVEs database over registrerte skredhendelser.  
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2 KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED 

Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 
tilbygg: 

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

Byggteknisk forskrift TEK10 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 
tilhørende uteareal (Tabell 1). I rettlederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på 
byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred.  

Tabell 1. 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  

 

Det skal utredes skredfare for ny veg og konsentrert bebyggelse. Området ligger innenfor 
NGIs aktsomhetskart for steinsprang og snøskred. Boliger med mindre enn 10 boenheter går 
under sikkerhetsklasse S2, som omfatter arbeids- og 
publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg maksimum 25 
personer. Konsentrert bebyggelse hvor det er enebolig i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig 
med mer enn 10 boenheter inngår i klasse S3. Akseptabel nominell årlig sannsynlighet er 
vist i Tabell 1. 

I TEK10 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 
vurdering av årlig sannsynlighet. Det er derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Skred i fast fjell 
- Steinsprang 
- Skred i løsmasser 
- Snøskred, inkludert sørpeskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 
kan sammenlignes direkte med kravene i Tabell 1. For nærmere forklaring av hvilke 
bygninger som omfattes av den bestemte sikkerhetsklasse se veiledning til annet ledd for 
TEK10 § 7-3 (https://dibk.no/byggeregler/tek/2/7/7-3/). 

For veg og gang- og sykkelvei er kravene annerledes. Her har man andre akseptkriterier 
som er gitt i SVVs NA-rundskriv 2014/08, Figur 2. Ut fra SVVs trafikkmengdeoversikt på 
vegevesen.no/vegkart viser nærmeste veg, FV410, en ÅDT mellom 230 og 1310. For 
adkomstvegen til planområdet antas dette å være en høy trafikkmengde. Dette gir ut fra 
Figur 2 en minste akseptabel sannsynlighet for skred på 1/50 per enhetsstrekning på 1 km. I 
likhet med TEK10 er det alle typer skred som skal vurderes. 

https://dibk.no/byggeregler/tek/2/7/7-3/
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Figur 2: Viser oversikt over akseptabel strekningsrisiko. 



 8 

 

Molde Kommune Asplan Viak AS 

 

3 OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det vurderte området er ved Hasleliåsen, Molde kommune. Figur 3 viser oversikt over 
området rundt planområdet, som er merket rødt, med skyggelegging for å få frem konturer i 
terrenget. 

Figur 4 viser terrenghelling i planområdet og området rundt. 

 

Figur 3: Oversikt av fjellsiden med skyggelegging for å synliggjøre strukturer i terrenget. Planområdet er vist med 

rødt polygon. Nord er til venstre i bildet. 

 

Figur 4: Terrenghellingskart for område ved Hasleliåsen. 

N 
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3.1 Topografi 

Området rundt Hasleliåsen er relativt flatt og har noen få bratte skrenter. Disse skrentene er 
opptil om lag 5 meter høye. Retningen på skrentene er om lag ØNØ-VSV. Planområdet 
ligger på toppen og i sørhellinga på en åsrygg, se Figur 4. Skrentene nord for planområdet 
har fall bort fra planområdet og ned mot sjøen på nordsiden. Planområdet ligger mellom kote 
50 og opp til kote 75 som er toppen av ryggformasjonen. Det er ingen bratte fjellsider i 
området rundt Hasleliåsen som kan utgjøre en fare for at skred vil nå planområdet. Det er 
bare skrentene inne i planområdet som er aktuelle å vurdere.  

Åsryggen er i dag myrområder med noe skog.  

Det er ikke bekker i planområdet som vil ha eroderende kraft. Det er ikke observert tegn til 
erosjon eller massetransport under befaring. 

Det terrenget som er vurdert er områder hvor skred potensielt kan løsne og nå veg eller 
bebyggelse i planområdet. 

3.2 Vegetasjon og geologi 

Åsryggen domineres av bart fjell og tynt løsmassedekke med myrer på toppen av åsryggen 
og ved bunn.  

  

Figur 5: Bilde fra skråningen ved Hasleliåsen. Tynt løsmassedekke med relativt åpen skog. 

Skråningen som planområdet ligger i er stort sett dekket av åpen skog og lav vegetasjon. De 
bratte skrentene markert på bratthetskartet, Figur 4, består stort sett av bart fjell, hvor det 
nedenfor ligger noen få steinblokker.  

I følge NGUs berggrunnskart er det øyegneis og granittisk gneis som dominerer området. 
Bergarten fremstår som lite oppsprukket, og har lagdeling med slakt fall mot N. Generelt i 



 10 

 

Molde Kommune Asplan Viak AS 

 

området er lagdelingen orientert Ø-V med slakt fall mot N. Andre observerte sprekkesett har 
steilt fall, tilnærmet vertikalt, og strøkretning N-S og Ø-V. 

Løsmassekartet, Figur 6, viser bart fjell og tynt løsmassedekke, noe torv og myr, samt 
enkelte mindre områder med tynn morene. Observasjoner fra befaring bekrefter informasjon 
fra løsmassekartet. 

 

Figur 6: Oversikt NGUs løsmassekart i området. 

3.3 Kotegrunnlag og terrengmodell 

Kotegrunnlag for området hentet fra laserskann av området. Ut fra laserdataene er det 
generert en raster terrengmodell, med cellestørrelse lik 1 meter x 1 meter. Fra denne er det 
beregnet terrenghelling. Alle operasjoner ble utført i programvaren ArcGIS 10.4. I tillegg er 
funksjonen Hillshade benyttet for å bedre illustrere raviner og forsenkninger i terrenget.  

3.4 Klima 

Klimadata er henta fra representative met.no målestasjoner. Til vurderinger av nedbør og 
temperatur har vi brukt følgende stasjoner:  

- 62270 Molde lufthavn, drift fra: mars 1972 - Høyde 3 moh. 
- 62290 Molde - Nøysomhed, drift fra apr. 1974 – Høyde 5 moh. 
- 62295 Molde - Hindalsøra, drift fra okt. 2016 – Høyde 258 moh. 
- 62285 Molde 
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For å dokumentere vind og vindretninger i området er vinddata fra stasjon 62270 Molde 
lufthavn brukt. Se Figur 7 for plassering av stasjoner.  

Klimadata og statistikk er henta fra Meteorologisk institutt sin vær- og klimadatabase eKlima 
(www.eklima.met.no).  

 

Figur 7: Oversikt og plassering av brukte klimastasjoner. Kartleggingsområde ligger ved Hasleliåsen sør for 

Molde. 

3.4.1 Normaler  

Månedsnormalene for nedbør og temperatur er vist i Figur 8. Data er basert på målinger fra 
stasjon 58800, 59900 og 59950. Området er vått med en gjennomsnittlig årsnedbør på rundt 
1600 mm. Stasjon 62285 har årsnormal på 1640 mm og 62290 en årsnormal på 1685 mm. 
Hovedmengden av nedbør kommer mellom september - januar. Middeltemperaturen er over 
0ºC fra mars til og med desember. Månedene januar og februar har gjennomsnittstemperatur 
under 0ºC. Gjennomsnittstemperatur gjennom året er 6,3 ºC for stasjon 62270 Molde 
lufthavn og 62285 Molde 6,7 ºC. Nedbørsførende vindretning er hovedsakelig vestlige 
vindretninger, SV-NV. 

http://www.eklima.met.no/
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Figur 8. Månedsnormaler for stasjon 62285 Molde (Nedbør og temperatur interpolert), 62270 Molde lufthavn 
(Temperatur) og 62290 Molde – Nøysomhed (Nedbør). 

3.4.2 Ekstremverdier 

Det er hentet ekstremverdier fra de gitte stasjonene fra eklima.net 

Snødybde 

Stasjon 62290 har registrert maksimal snødybde på 140 cm fra januar 1986. I følge 
senorge.no er normalen på snødybde i området mellom 25 – 50 cm. 

Nedbør 

Nevnte stasjoner har dårlig dekning på nedbørsverdier. Det er bare verdier tilgjengelig fra 
2016. Stasjon 62160 Istad kraftstasjon, øst for Molde er derfor brukt som referanse. Denne 
har registrert maksimal døgnnedbør på 103,2 mm fra april 1990.  

Vind 

Se Figur 9 for vindrose for Molde lufthavn. Her er det vestlige vinder som representerer de 
kraftigste vindretningene. Siden stasjonen ligger ved en fjord kan topografiske forhold 
påvirke vinden.  

Topografi vil være avgjørende for vindretning, selv om vinden på fjelltoppene har en 
vindretning, vil vinden i dalene kunne være ulik.  
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Figur 9: Vindrose for stasjon 62270 Molde lufthavn. 

3.5 Opplysninger om tidligere skred 

I nasjonal skreddatabase (skredatlas.nve.no) er det ikke registrert skred i området.  

Det er heller ikke opplyst om skredaktivitet i området. 

3.6 Observasjoner fra befaring 

Området er hovedsaklig sørvendt og har noen få bratte skrenter. Disse skrentene er ikke mer 
enn 5 meter høye og berget fremstår som kompakt og lite oppsprukket. Nedenfor disse 
skrentene er det noen få overgrodde steinblokker, men disse har stoppet ved skrentene. 

Skråningen er skogkledd, slik som vist i Figur 10. Det er tynt løsmassedekke i området som 
er dekket med skog og lav vegetasjon. Ved topp og bunn av åsrygg er det torv og 
myrområder, ellers er det mye bart fjell i området.  

Det er ikke observert spor etter løsmasseskred, snøskred eller ferske steinsprang.  

På befaringstidspunktet var det tørt. Det ble ikke observert små bekker, eller tegn på 
flomskader i eller over planområdet.  

Figur 10 viser hvordan planområdet var ved befaringstidspunktet. 



 14 

 

Molde Kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 10: Oversikt av den skogkledde åsryggen som utgjør planområdet. 

3.7 Tidligere kartlegginger 

Det er ikke kjent tidligere detaljerte kartlegginger i området.  
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4 VURDERING AV SKREDFARE 

Snøskred og steinsprang er den mest aktuelle skredtypen for området. Planområdet ligger 
innenfor NGIs aktsomhetsone for snøskred og steinsprang. 

Skredfaren er vurdert ut fra tidligere skredhendelser, nedslagsfelt for nedbør, klima, 
løsmasseforhold, terreng/terrengformasjoner, modeller og faglig skjønn. 

4.1 Snøskred 

 

Figur 11: Oversikt potensielle løsneområde for snøskred med NGIs aktsomhetskart for snøskred som skravur. 

Topografien i planområdet er i hovedsak slakere enn 30 grader. Det er noen få bratte 
skrenter hvor det er brattere enn 30 grader. Det er ingen bolleformasjoner eller 
kanaliseringer ned mot planområdet, samt at de potensielle løsneområdene er hovedsakelig 
dekket av skog. 

Snøskred kan potensielt gå i området på bakgrunn av: 
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 Topografi; Snøskred løsner oftest i terreng med helning mellom 30 og 50 grader. 
Noen få mindre skrenter er bratte nok til at snøskred kan løsne  

 Vindretning; Dominerende vindretning med nedbør i form av snø er nord-nordvestlig 
vindretning som gjør ryggen til en leside hvor snø kan akkumuleres og snøskavler 
kan bygges opp.  

 Snømengde; Basert på klimadata kan det komme noe snømengder i området. Det er 
registrert en maksimal snødybde på 140 cm i Molde. 

 Klima; Ut fra temperaturdata kan nedbør komme som snø i lavlandet i 
vintermånedene.  
 

 

Sannsynligheten for snøskred kan nå planområdet vurderes som liten på grunnlag av: 

 Tidligere hendelser; Det er ikke registrert, eller spor av tidligere snøskredhendelser 
ned mot aktuelt planområde.  

 Transport av snø; Det er ikke områder hvor det naturlig vil akkumuleres snø. 

 Vegetasjon; Slik som Figur 1 og Figur 12 viser er alle potensielle løsneområdene 
dekket med skog. Skog vil ødelegge eller redusere lagdelingen i snødekket, og i 
tillegg øke friksjonen i skredbanen. Dette reduserer sannsynligheten for utløsning av 
skred. 

 Topografi; Få lave skrenter hvor snøen vil stoppe opp ved skrenten. Lavere enn 5 
meter høydeforskjell og flatt terreng under skrenter. 

 Klima: Lite snø i lavlandet. 
 

Sørpeskred vurderes til å være lite sannsynlig grunnet ingen områder hvor vann og snø kan 
akkumuleres og dreneres ned i planområdet. 

På bakgrunn av vurderingene gjort i dette kapitlet vurderes årlig nominell sannsynlighet for at 
snøskred skal nå planområdet til mindre enn 1/5000. Kravet for sikkerhetsklasse S3 er 
oppfylt, dermed er det også tilfredsstillende sikkerhet for veg. 



 17 

 

Molde Kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 12: Oversikt av typisk skrent ved Hasleliåsen. 
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4.2 Skred i fast fjell 

 

Figur 13: Oversikt potensielle løsneområder for steinsprang, merket rødt, og områder hvor steinsprang bremses 

(<23 grader), merket med grønt. 

Steinskred og steinsprang utløses oftest i terreng brattere enn 40-45 grader. Store 
nedbørsmengder, fryse/tine-prosesser eller rotsprengning kan være utløsende faktorer. Alle 
disse prosessene øker trykket på sprekker. Løse bergblokker kan også gli ut dersom det er 
sig i løsmassene eller rotvelt.  

Steinsprang kan potensielt gå i området grunnet: 

 Topografi; Området innehar bergskrenter brattere enn 45 grader. 

 Rotsprenging; Potensielle løsneområder er skrenter som har vegetasjon og skog som 
kan forårsake rotsprenging.  

 Vanntilgang: Sprekkene har vanntilgang fra overflatevann. Det er ikke bekker eller 
avrenningsområder som drenerer inn i skråningen.  

Sannsynligheten for at steinsprang skal nå planområde vurderes som liten på grunnlag av: 
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 Oppsprekkingsgrad og mønster: Bergarten er generelt lite oppsprukket. 
Oppsprekkingen er grov og det er ikke observert sprekker med utgående i skråning. 
Bergets lagdeling har slakt fall inn i skråning.  

 Ruhet glideplan: Observerte sprekker fremstår som ru og plane. Det er ikke observert 
glatte mineraler på sprekker. 

 Sprekkefyll: Det er ikke observert sprekkefyll på sprekker.  

 Tidligere steinsprang; Det er ikke observert spor etter ferske steinsprang. Steinsprang 
fra potensielle løsneområder har kort utløpsdistanse. 

 Topografi; Store deler av området er slakere enn 23 grader, noe som vil bremse opp 
steinsprang. Skrentene er lave, noe som gir eventuelle steinsprang lav startenergi, og 
grunnet slakt terreng vil disse stoppe ved skrent.  

 

Figur 14: Oversikt over skrent med de aktuelle sprekkesettene i området. 

Ved sprengning av nye veger med evt. tilhørende bergskjæringer må det påregnes noe 
sikring i nye bergskjæringer. Det er trolig tilstrekkelig med bruk av bolter og nett. 

På generelt grunnlag bør det ikke settes opp bygninger tett inntil bratte skrenter. Dersom 
dette blir aktuelt bør sikring vurderes avhengig av plassering av bygning. 

Årlig nominell sannsynligheten for steinsprang med ødeleggende kraft inn i planområdet 
vurderes til lavere enn 1/5000. Kravet for sikkerhetsklasse S3 er oppfylt, dermed er det også 
tilfredsstillende sikkerhet for veg. 
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4.3 Løsmasseskred 

 

Figur 15: Oversikt potensielle løsneområder (25-50 grader), og områder hvor løsmasseskred avlagres (0-25 

grader). I tillegg vises NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred som skravur. 

På bakgrunn av løsmassekartet og observasjoner gjort under befaring vurderes jord- og 
flomskred til å dreie seg hovedsakelig om små skred i forbindelse med tynt løsmassedekke 
nært skrenter. Dette siden løsmassene ikke har understøttelse i disse områdene. Løsmasser 
av grove materialer som sand og grus står vanligvis stabilt i helninger opp mot 37 grader 
(NGI, 2014).  

Flomskred vurderes som lite sannsynlig grunnet bekker eller søkk som drenerer i området. 

Området rundt planområdet og planområdet er preget av liten løsmassemektighet og bart 
fjell. Et eventuelt jordskred vil utløses i terreng brattere enn 25 grader og avsettes fra 20 – 25 
grader og slakere. De områdene i planområdet som er brattere enn 25 grader er 
hovedsakelig bergskrenter. 

Området er tildekket med vegetasjon som binder løsmassedekket sammen. Røtter øker 
løsmassedekkets styrke og permeabilitet. Der det ikke er vegetasjon er det bart fjell.  

I tillegg til nedbør og snøsmelting er følgende faktorer også tatt med i vurderingen av 
sannsynlighet for at skred skal inntreffe:  
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 Nedslagsfelt: Det er ingen større nedbørsfelt som dreneres i området. Avrenningen er 
i hovedsak bare fra nedbør som kommer i selve planområdet.  

 Observerte/registrerte jordskred: Det er ingen registrerte hendelser i og rundt 
planområdet. 

 Ingen tegn til erosjon og bevegelse i løsmasser. 

 Ingen avsetningsvifter etter jordskred er observert under befaring.  

 Vegetasjon og røtter over stort sett hele fjellsiden bidrar til å øke det tynne 
løsmassedekkets styrke. 

 Lite bidrag på vanntilgang fra snøsmelting. 

Årlig nominell sannsynligheten for at jord- og flomskred når planområdet med ødeleggende 
kraft vurderes til å være mindre enn 1/5000. Kravet for sikkerhetsklasse S3 er oppfylt, 
dermed er det også tilfredsstillende sikkerhet for veg. 

 

 

Figur 16: Oversikt øvre deler av planområdet. 
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5 KONKLUSJON 

Det er utført en skredvurdering for alle typer skred i bratt terreng for regulering av 
planområde ved Hasleliåsen, Molde kommune. Området er vurdert i sikkerhetsklasse S3 iht. 
TEK10, noe som tilsier at årlig nominell sannsynlighet ikke skal overskride 1/5000. I tillegg er 
veger og G/S-veger vurdert iht. Statens vegvesens akseptkriterier på veg. 

Årlig nominell sannsynlighet for skred skal inntreffe er vurdert til mindre enn 1/5000 i hele 
planområdet. Området tilfredsstiller dermed alle krav i TEK10 mtp. skred, og dermed også 
alle akseptkriterier til Vegvesenet. 
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