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Samnanger - kommentar frå kommunegeologen - Turveg Hagabotnane-
Bjørkhaugen 
Samnanger kommune er med i eit interkommunalt 
samarbeid om ein kommunegeolog. Kommunegeologen vart 
kontakta den 26. januar av sakshandsamar Nina Fredriksen, 
med spørsmål om uttale om skredfare for ein turveg mellom 
Hagabotnane og Bjørkhaugen. 

Kommunegeologen var på synfaring 10. mars saman med 
sakshandsamar Nina Fredriksen. 

 
Samandrag 
Samnanger kommune skal bygge ny turveg mellom Hagabotnane 
og Bjørkhaugen. Deler av traseen ligg i aktsemdkart for skred. 

Kommunegeologen har synfara tursti-traseen saman med Nina 
Fredriksen. Det er tidlegare grave ned vassleidning gjennom 
dalføre og det er planlagt at tursti-trase skal følgje denne. Turstien 
ligg i eit dalføre med bratte dalsider. 

Kommunegeologen kan ikkje frikjenne område for skredfare, men 
vurderer at skredfaren er liten for store deler av traséen. Skredfaren 
er større i starten av traseen i begge ender, og er så stor i område 
ved Bjørkehaugen at kommunegeologen råder til 
skredsikringstiltak i dette område. Skredfaren er truleg òg for høg 
for delområde 2 og tiltak bør vurderast. Kommunegeologen råder 
til at fjellsikrar sjekker skråningane for moglege lause 
steinar/bergparti for å redusere sannsynet for nedfall når dei først 
er i området. 

 
Mottakarliste: 
: 
 
Samnanger kommune v/ Nina Fredriksen Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

 
Kopi til:    
Heidi Ørjansen, Kvam herad    
Samnanger kommune v/ Hilde-Lill Vaage    

  

Figur 1. Samnanger. Svart sirkel viser 
Haga/Bjørkhaugen.

Figur 2. Haga. Svart sirkel er plassert mellom 
Hagabotnane og Bjørkehaugen.



KOMMUNEGEOLOG – SAMNANGER 
Turveg Hagabotnane–Bjørkhaugen

Side 2 av 17

Figur 3. Kartutsnitt henta frå NVE Atlas. Lilla stipla linje viser forslag til ny turveg mellom Hagabotnane og Bjørkhaugen 
(sjå fig. 4). 

 

Oppgåve – forprosjekt – turveg Hagabotnane-Bjørkhaugen 
Samnanger kommune planlegg å leggje til rette for ny turveg mellom Hagabotnane og Bjørkhaugen. 
Sakshandsamar Nina Fredriksen tok kontakt med kommunegeologen på e-post den 26. jan. 2022 med 
spørsmål om skredfare. Stien vert omtrent 300 
meter lang. 

I utgangspunktet så er ein skredvurdering som 
viser til TEK17 § 7.3 nødvendig for å vurdere 
tryggleiken til tiltak etter plan- og bygningslova, 
noko som skal utførast av konsulent med skred- 
og flaumkompetanse, jf. kommentar frå 
statsforvaltaren. 

Ut frå krava i NVE sin rettleiar for 
skredfarevurdering så er ikkje kommunegeologen 
kvalifisert til å gjere skredvurdering i tråd med 
NVE sin rettleiar og i tråd med krava i TEK 17. 
Kommunegeologen manglar sidekontroll, 
modellerfaring, modellverktøy og 
ansvarsforsikring. 

Kommunegeologen har mykje erfaring med skred 
og flaum sidan 2008, og kan bruke denne 
erfaringa til å finne ut om det er argument for om 
det kan vere eller ikkje vere ein skredfare mot tiltaket eller om skredfaren er så liten at det er 
akseptabelt. Kommunegeologen vurderer argumenta for eller mot skred i dette notatet. 

 

  

Figur 4. Kartutsnitt som viser forslag til ny turveg mellom 
Hagabotnane og Bjørkhaugen.
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Aktsemdkart 
Som vist i fig. 5 så ligg ønska tomta i aktsemdkartet for snøskred, men ikkje i dei andre aktsemdkarta. 
Skredfare må vurderast. Tiltaket ligg ikkje i aktsemdkartet for flaum, men det renn ein bekk gjennom 
dalen kor turstien er planlagt. Tiltaket ligg over marin grense, men ligg nær marin grense ved 
Bjørkehaugen. 

 

 
Figur 5. Kartutsnitt henta frå NVE Atlas. Lilla stipla linje viser forslag til ny turveg mellom Hagabotnane og Bjørkhaugen. 
Øvst til venstre er det landsdekkande aktsemdkartet for snøskred (raudt), øvst til høgre det same kartutsnitt med det 
landsdekkande aktsemdkartet for steinsprang (svart), nede til venstre det landsdekkande aktsemdkartet  for jord- og 
flaumskred (brunt) og nede til høgre lausmassekart (rosa = bart fjell, tynt lausmassedekke og lilla forvitreringsmaterale) og 
marin grense (MG  – blå strek) – under MG kan det vere fare for kvikkleire om det er avsett marin leire. 
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Registrerte skredhendingar og tidlegare 
skredvurderingar 
Som vist i figur 6 er det ikkje registrert 
skredhendingar i nærleiken til turvegen. Innanfor 
kartutsnittet  er det registrert eit jordskred i 
Hagabakkane (13.10.2018) og to steinsprang på 
Fv 5132 Tyssevegen (4.2.2004 og 18.6.2009) 
ved Gjerde/Haga.  

Som vist i fig. 9 har det truleg rast ned ein større 
blokk langs tursti-traséen. 

 

Tidlegare skred- og flaumvurderingar 
Kommunegeologen kjenner ikkje til andre 
skredvurderingar frå område kor turstien er 
planlagt, men det er laga ein skredrapport ved 
Hagabakkane som har vurdert at skredfaren der 
er liten (Sweco 2018). 

  

Figur 6. Kartutsnitt henta frå NVE Atlas. Lilla stipla linje 
viser forslag til ny turveg mellom Hagabotnane og 
Bjørkhaugen. Raude sirklar viser registrerte skredhendingar 
i NVE sin skreddatabase.
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Synfaring 10. mars 2022 
Kommunegeologen var på synfaring den 10. mars 2022 saman med sakshandsamar Nina Fredriksen i 
Samnanger kommune. Turstien er planlagt i eit trongt dalføre mellom Hagabotnane i sør og 
Bjørkhaugen i nord. Det er brattast i vestre dalside. 

Det er grave ned VA-leidning i dalføre og oppå leidningane er det laga ein veg/brei sti. Det meste av 
stien ligg nærmare austre dalside enn vestre dalside. 

Det låg ein stor steinblokk over VA-traséen, samt ein del trevelt i deler av stien, og vegen var sperra av 
gjerde to stadar (tomtegrensa til 25/6), men elles var det lite spor etter nedfall eller utrasing av traséen, 
utanom i partiet ned til Bjørkhaugen, kor det var ein del nedfall inn mot skråninga. 

Ut frå synfaringa har kommunegeologen grovt delt inn turstien i fire område: 

1. Frå Hagabotnane og til steinblokk i vegen 

2. Steinblokk i vegen og trenedfall 

3. «Rasteplassen» 

4. Nedstigninga til Bjørkehaugen 

 

Frå Hagabotnane og til steinblokk i vegen 

Som vist i figur 7 så er det bratt og oppsprukke i vestre deler av dalen og slakare i austre deler av 
dalen. Den planlagde stien vil for det meste gå nær austre dalside. Figur 8 viser at i austre dalside ligg 
det fleire stein og steinblokkar i dalsida. Det fleste av desse steinane er truleg stabile. Det er antatt at 
det er mindre sannsyn for at nedfall av stein frå vestre dalside vil kunne påverke planlagt tursti, som er 
lagt nærmare austre dalside. 

 

 
Figur 7. Til venstre er bilde tatt mot vestre dalside. Her er det brattkantar og ein del oppsprukke og mosegrodd fjell og 
steinar. Til høgre er bilde av austre dalside som er litt slakare. 
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Figur 8. Bilde tatt frå austre dalside i Hagabotnane. Det ligg fleire steinblokkar i skråningane. Dei fleste steinane er truleg 
stabile, men det kan vere potensiale for ustabile steinblokkar som kan bli remobiliserte og kome ned på stien. 

 

Steinblokk i vegen og trenedfall 

Ca. 80 meter nord for den kommunale vegen Hagabakkane ligg det ein større steinblokk oppå VA-
traséen. På synfaringa var me usikker på om steinen låg der når VA-leidningen vart grave ned. Som 
vist i figur 9 er det spor som kan tyde på at steinblokka har kome ned frå dalsida like oppom der 
steinblokka ligg i dag. Truleg har steinblokka glidd roleg ned på stien utan rotasjon slik at trea på 
blokka har følgt med utan store skadar. Men det kan vere at steinblokka har glidd ut før VA-leidninga 
vart grave ned, og at leidninga er grave under steinblokka utan å flytte på den. Mest truleg ville 
steinblokka blitt knust og flytta på når dei grov ned VA-leidninga, så kommunegeologen antar at 
steinblokka har kome ned i etterkant. 

 

 
Figur 9. Steinblokk som ligg midt oppe på VA-traseen. Bilde til høgre viser terrenget i austre dalside som viser at stien kan 
ha vore i dalsida og glidd ned på stien utan rotasjon. Når er usikkert, men det har truleg ikkje skjedd nyleg sidan det er godt 
med vegetasjon kor steinen truleg har vore, men etter at VA-traséen vart etablert. 
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Figur 10. Like sør for steinen i stien ligg det mange tre over stien. Det er ein glatt fjellsida i aust, og det kan sjå ut som om 
lausmassar og vegetasjon har delvis glidd eller losna frå fjellsida, truleg etter ein eller fleire periode med mykje nedbør (t.d. 
sep. 2005, okt. 2014 mfl.), men vindnedfall av tre er ikkje utelukka. 

Som vist i fig. 10 ligg det fleire tre over stien. I austre dalside er det her fjellparti utan lausmassar, kor 
det renn ein del vatn då me var på synfaringa. Det det er fjellhyller er det spor av at vegetasjonen har 
losna frå den relative bratte fjellsida. Om det skjer kontinuerleg pga. at fjellsida er bratt og våt, eller 
om vegetasjonen har sloppe taket i ein eller fleire hendingar med mykje nedbør er usikkert. Men at 
dette er eit parti kor det kan kome mindre nedfall av lausmassar og trenedfall er ikkje utelukka. 

 

Rasteplassen 

Ca 150 meter nord for den kommunale Hagabakkane, og ca. midtvegs mellom Hagabotnane og 
Bjørkehaugen, er det ønske om å legge til rette for raste-/pauseplass, moglegvis benkar og tilgang til 
utsiktspunkt vest for stien (fig. 12). Fig. 13 viser ein brattkant kor det kan vere ønske om å lyssette 
eller liknande. 

Det er bratt og kommunegeologen er usikker på stabiliteten til bergparti i austre dalside (fig. 11), så 
kommunegeologen er usikker på om det er så lurt å leggje til rette for pausar, som t.d. benker, for nær 
skråningar utan ein grundig vurdering av tryggleik. 

Det renn ein bekk i dalen som i øvre deler er delvis grave ned. Bekken har lite dreneringsfelt, og ligg 
ein del lågare enn stien, så bekken vil nok ikkje utgjere noko fare for stien. Det kan uansett vurderast 
om bekken kan opnast i dette partiet, moglegvis med tersklar for å ta vare på vatnet og ha eit vass-
spegel i turområdet. Det fører til at tilkomst mot vest må krysse ein open bekk, men ved universell 
utforming så må denne tilkomsten truleg uansett hevast over dagens terreng for å ikkje bli for bratt frå 
VA-trassen og mot vestre dalside.  

Fig. 13. viser eit bergparti som kan vere aktuelt å lyssette. Kommunegeologen er usikker på kor stabil 
denne brattkanten er. Hellinga på sprekker i partiet kan føre til nedfall. Det er ikkje overhengande fare 
for nedfall, men det er potensiale for nedfall av store blokker. Kommunegeologen råder derfor til å 
unngå at brattkanten vert gjort tilgjengeleg som «leikeområde» for barn, og heller moglegvis vurdere å 
hindre tilgang t.d. ved gjerde. 
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Figur 11. Austre dalside ca. midt mellom Hagabotnane og Bjørkehaugen. Det er bratt nok til nedfall og kommunegeologen 
er usikker på om det er lurt å leggje til rette for lange pausar i område, som . t.d. rasteplass/benkar på oppsida av stien. 

 
Figur 12. Det renn ein bekk i botn av dalen, men det er for det meste truleg lagt ned i røyr. Fig. 14 viser open bekk 
litt lenger nedstraums. Det er vurderte å lage tilkomst frå stien (til venstre i bilde) og mot vest, for å leggje til rette 
for eit utsiktspunkt. 
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Figur 13. Bergparti som kan vere aktuell å lyssette med meir. Det er potensiale for større nedfall frå brattkanten 
(ikkje stor fare), så kommunegeologen rår i frå å leggje til rette for tilkomst og bruk av område, t.d. som 
leikeområde for barn (klatring med meir). 

 
Figur 14. Nedre del av rasteområde. Til venstre renn ein open bekk. Lengre framme er eit gjerde som kryssar stien 
før nedstigninga mot Bjørkhaugen. 

 

Nedstigninga til Bjørkehaugen 

Frå gjerde (tomtegrensa 25/3 og 25/6) og ned mot Bjørkehaugen er det ein del sår i vegetasjonen i 
austre dalside. Her har VA-traséen vore grave inn i skråninga, og det er òg sprengt i fjell nokon stadar. 
Figur 15. viser at det ligg lausmassar som har glidd ut i stien og mindre steinar som ligg i stien, samt 
eit trefall (fig. 16). 

Om stien skal liggje slik VA-traseen ligg så bør det sterkt vurderast å gjere tiltak for å stabilisere 
skråninga, for her kan det truleg årleg liggje lausmassar eller stein på stien. Det er òg ein større 
steinblokk som er godt undergrave og kan kome ned om kort tid (fig. 16). Tiltak for å stabilisere 
skråninga kan t.d. vere ein mur med drenerande masser bak. Det er viktig å få kontroll på vatnet, t.d. 
grøfter og stikkrenner for å hindre skadar på stien og høge vedlikehaldskostnader. 
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Figur 15. VA-traséen sett nord mot gjerde i tomtegrensa 25/3 og 25/6. Det har kome ein del nedfall frå skråninga på traséen 
etter at den vart bygd.  

 
Figur 16. Til venstre eit bilde tatt mot nord mot Bjørkehaugen. Bilde til høgre viser undergraven steinblokk og tre som kan 
kome ned på stien om skråninga ikkje vert stabilisert. 

Figur 17. viser eit utsprengt parti langs VA-traséen kor det er stort potensial for at større steinar kan 
kome ned på stien. Her bør det vurderast å sikre partiet for å hindre nedfall, truleg med boltar og 
moglegvis nett. at det ligg lausmassar som har glidd ut i stien og mindre steinar som ligg i stien, samt 
eit trefall (fig. 16). Om stien skal liggje slik VA-traseen ligg så bør det sterkt vurderast å gjere tiltak 
for å stabilisere. 

VA-traséen er bratt ned til Bjørkehaugen og kommunen lurer på om det er mogleg å leggje ut stien for 
gjere stien mindre bratt. Det vil føre til at skredfaren frå austre dalside mindre, men det truleg likevel 
nødvendig å gjere sikringstiltak ved utsprengt bergparti (fig. 17), men det kan vere at andre 
sikringstiltak for å hindre nedfall frå austre dalside ikkje er nødvendig om stien vert lagt ut (vil vere 
lenger frå skråninga).  
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Figur 17. Bergparti like ved Bjørkhaugen, truleg utsprengt i samanheng med arbeidet med VA-traséen. Det er stor potensial 
for nedfall frå bergpartiet som kan gjere stor skade på stien. Fjellsikring er å anbefale, truleg nett og fjellbolting.  

 
Figur 18. Nedre del av VA-traséen ved Bjørkehaugen. Det er usikker om planlagt sti skal følgje VA-traséen eller om den vert 
lagt ut frå fjellsida for å prøve å gjere stien mindre bratt. 
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Skred- og flaumvurdering 
Kommunegeologen har ut frå synfaring og kontorarbeid vurdert skredfaren og diskuterer kor trygg ein 
tursti må vere ut frå plan- og bygningslova, TEK17 og Statens vegvesen sin Handbok for vegbygging. 

 

Kor trygg må ein tilrettelagt tursti vere? 
Kommunegeologen kjenner ikkje til noko nasjonalt regelverk med definerte krav til tursti. Om 
tilrettelegging av ein tursti vert sett på som eit tiltak ut frå plan- og bygningslova så er minste 
tryggleikskategori S1, der skredfaren skal vere < 1/100, altså 1 % skredfare i året (per 30 meter). 

Statens vegvesen sin handbok N200 Vegbygging har gjort ein tilpassing til tryggleikskrava i TEK17 § 
7-3. Trafikk i flyt vert vurdert ut frå dimensjonerande trafikkmengde (ut frå ÅDT) – med samla 
skredsannsyn per km og år (sjå tabell 1), mens i område der det vert lagt til rette for stans (t.d. 
parkering, rasteplassar med meir) gjeld tryggleikskrava i TEK 17. Handboka skil òg mellom utbetring 
og nye tiltak og eksisterande veg. 

 

 
Figur 19. Tabell 1.12 i Statens vegvesen sin handbok N200 som viser tryggleikskrav for sannsyn for skred for trafikk i flyt. 

Årsdøgntrafikken på stien vil truleg vere godt under 500, så sannsynet for skred per km kan vurderast 
å redusere til 1/20 (eit skred per 20 år per km, eller 5 % sannsyn for nedfall på stien per km i året). 

Kommunegeologen antar at Handbok N200 gjeld biltrafikk, men kan brukast for syklande og gåande. 

 

Turstien som Samnanger kommune planlegg har truleg ÅDT under 500 og kan dermed ha ein 
minimum tryggleik på 1/20 per km per år. Kommunen planlegg universal utforming av stien så godt 
som mogleg, noko som gjer at det må takast omsyn til i vurdering av tryggleik. Stien vil vere ca. 300 
meter lang, så nedfall på stien bør ikkje overstige 1 gong per 60 år. Ut frå plan- og bygningslova og 
NVE sin rettleiar for skred i bratt terreng så vert skredvurderinga utført for ei tomtegrense eller i ein 
bredde på 30 meter på tvers av skredretninga. Det vil seie at stien kan delast opp i 10 deler med ein 
sannsyn på < 1/100, eller mindre enn eit skred per 100 år per 30 meter. Ut frå den vurderinga så kan 
det kome opptil 10 nedfall på 100 år på stien, eller 1 nedfall kvart 10 år, men ikkje innanfor same 30-
meters-bredde. 
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Flaumvurdering 
Tiltaket ligg ikkje i aktsemdkartet for flaum, men det renn ein liten bekk i dalen, og det vil vere tilsig 
av vatn ned langs dalsidene. Totalt har bekken eit lite dreneringsfelt. 

Turstien vil liggje høgare i terrenget i bekken, og den vesle vassføringa vil ikkje føre til stor fare for 
erosjon og flaumskade. Det er viktig å ta omsyn til og ha kontroll på drenering og overvatn langs stien. 

 

Kommunegeologen bruker argumentasjonen over til å konkludere med at det er lite sannsyn for at 
stien ligg flaumutsett til. 

 

 

Kvikkleireskred 
Marin grense ligg like på nedsida av stien ved Bjørkhaugen. Det er fjell i dagen på oppsida av vegen 
og det er lite sannsyn for marin leire ligg under stien eller vil påverke stien i nokon grad. 

 

Kommunegeologen bruker argumentasjonen over til å konkludere med at det er lite sannsyn for at det 
er kvikkleire under stien. 

 

 

Snøskred 
Ut frå aktsemdkartet så er det mogleg losneområde for snøskred i dalsida ved stien ved Bjørkehaugen. 
Det er altså bratt nok i lia til at skred kan losne. 

Det er ein del skog i losneområde som vil avgrense faren for snøskred i dette område. I tillegg er 
klimaet i dette område slik at det sjeldan er så mykje snø at snøskred kan vere aktuelt, sjølv om det 
ikkje hadde vore skog i området. 

Det er eit område langs stien kor det i austre dalside er bratte fjell utan lausmassar og vegetasjon. Det 
er ikkje utelukka at det kan rasa frå dette område om det kjem nok snø. Nedrasing av is er heller ikkje 
utelukka i dette område. 

 

Ut frå klimaet i dette området så er det sjeldan nok snø liggjande til at det er stor snøskredfare langs 
stien. Mindre skred kan ikkje utelukkast i delområde 2 (steinblokk og trevelt), men skogen avgrensar 
snøskredfaren for delområde 4 (Bjørkhaugen). 

 

 

Steinskred 
Stien ligg ikkje i aktsemdkartet for steinsprang. 

Dalsidene er bratte nok til at stein kan losne eller remobiliserast langs heile stiens lengde. Det er størst 
fare for at nedfall frå austre dalside kan påverke stien. Det er truleg større sannsyn for nedfall frå 
vestre dalside, men mindre sannsyn at det når stien. Det var ikkje noko på synfaringa som tyder på 
akutt fare for nedfall i urørt terreng, men at det er potensiale. 

Under synfaring vart det oppdaga ein stor stein på stien som truleg har kome ned etter at VA-leidning 
vart grave ned i dalføre. Det kan ha vore spor etter fleire nedfall som vart fjerna då VA-leidninga vart 
grave ned, så det er usikkert. 

I del 4 ved Bjørkhaugen er det sprengt i berget og det er eit parti som er godt oppsprokket som 
kommunegeologen vurderer er akutt skredfarleg, og ikkje trygt nok for ein tilrettelagt sti. 
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I same partiet er det òg grave inn i dalsida og her er det truleg større fare for remobilisering av steinar 
som ligg i terrenget. Her bør det òg vurderast å gjere tiltak.  

 

Kommunegeologen vurderer derfor at det kan vere fare for steinsprang/remobilisering av stein langs 
heile stien, med størst sannsyn for skade frå austre dalside. 

I område 4 ved Bjørkhaugen er det grave og sprengt i dalsida i samanheng med nedgraving av VA-
leidning, og her er det stor fare for nedfall av stein og tiltak må vurderast. 

 

 

Jord- og flaumskred (inkl. sørpeskred) 
Stien ligg ikkje i aktsemdkartet for jord- og flaumskred. 

Det er bratt nok i dalsidene til at det kan vere skredfare, men lausmassedekke er liten. Det ligg ein del 
steinblokkar i terrenget som kan bli remobiliserte. 

I område 4 ved Bjørkhaugen er det grave inn i dalsida og her er det auka skredfare og tiltak bør 
vurderast. 

Nedbørsfeltet er truleg lite, men det er bratte og glatte fjellsider i aust kor det renn ein del 
overflatevatn, noko som aukar faren for mindre jordskred og nedfall av tre og is. Dette er det størst 
sannsyn for i område 2 (steinblokk og trenedfall). 

 

Kommunegeologen vurderer at det for stien er bratt nok til jordskred langs heile austre dalside, men at 
det er lite lausmassar i dalsida. Mindre jordskred og isnedfall er ikkje utelukka i delområde 2 
(steinblokk og trenedfall) og i delområde 4 ved Bjørkehaugen kor det er grave inn i dalsida. I 
delområde 4 råder kommunegeologen til tiltak. 

 

 

Oppsummering 
Flaum: Stien vil ligge høgare i terrenget enn bekken. Bekken har lite dreneringsfelt, så flaumfaren vil 
vere liten. Det er viktig at stien har gode løysningar for drenering og stikkrenner slik at overvatnet 
ikkje kan gjere stor skade på stien, ikkje minst ha kontroll på vatnet frå austre dalside. 

Kvikkleire: Stien ligg over marin grense, men ligg nær marin grense ved Bjørkehaugen. Det er fjell i 
dagen i område og kommunegeologen antar derfor at det ikkje er fare for marine sediment under stien 
i dette området. 

Skred: Deler av planlagt sti ligg i aktsemdkartet for snøskred. Potensielt losneområde er dekka av 
skog og det er vanlegvis lite snø i området, så snøskredfaren er nok liten. Dalsidene langs stien er bratt 
nok for steinsprang og jordskred. Det er mest truleg grunt til fjell. Vestre dalside er brattast og er godt 
oppsprukke og det er spor etter mykje gamalt nedfall i skråninga, men lite i dalføre. Austre dalside er 
slakare, men har truleg større fare for nedfall av stein, jord, is og tre enn vestre dalside. 

Kommunegeologen har delt opp stien i 4 deler: 

1. Frå Hagabotnane og til steinblokk i vegen 
 - Stien går langs auste dalside. Det kan vere fare steinsprang og remobilisering av stein som 
ligg i dalsida. Skredfaren er nok liten, men ein stor steinblokk på stien, som truleg har kome 
ned etter at VA-leidning var grave ned i dalføre, viser at det har kome nedfall i seinare tid. 
 - Kommunegeologen råder til at fjellsikrar går over dalsida for å reinske vekk potensielt lause 
parti. 

2. Steinblokk i vegen og trenedfall 
 - Like etter steinblokken i vegen ligg det fleire tre over stien. I austre dalside er det ein slett 
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fjellside kor trerøter og vegetasjon har losna langs fjellsida. 
 - det kan i dette område vere fare for nedfall av tre og mindre nedfall av snø, is og jord 
 - sannsynet for nedfall er ikkje akutt, men truleg høgare enn 1/100. Tiltak for å hindre nedfall 
bør vurderast. 

3. Rasteplassen 
 - Det er bratt i austre dalside og nedfall av stein og jord er ikkje utelukka, men sannsynet er 
nok liten. Det bør likevel ikkje leggjast til rette for rasteplass på oppsida av stien utan at austre 
dalsida er gått gjennom av fjellsikrarar eller vurdert av skredkyndige. 
 - Brattkant i fjell på vestre dalside har ugunstige sprekkeretningar og kommunegeologen råder 
til å ikkje legge til rette for bruk av dette område. Område kan vurderast sperra av for å hindre 
at under klatrar i brattkanten, eller leiker under overhenget. Lyssetting med meir er ok. 

4. Nedstigninga til Bjørkehaugen 
 - I dette område er traséen til VA-leidninga grave inn eller sprengt inn i dalsida. 
 - Fig. 17 viser eit bergparti kor det er stor fare for nedfall og skade på stien og fjellsikring er 
nødvendig (bolt/nett eller liknande) 
 - Fig. 15 og 16 viser eit parti kor det er stor fare for mindre nedfall av lausmassar og stein på 
grunn av at det er grave inn i dalsida utan sikringstiltak. Her bør det vurderast tiltak for å 
stabilisere skråninga, t.d. mur eller liknande. Grøfter og stikkrenner er viktig å få på plass for å 
ha kontroll på vatnet som kjem ned dalsida. 
 - Det er vurdert å leggje ut stien ut for å få den mindre bratt frå Bjørkhaugen og opp. Det vil 
gjere det mindre nødvendig å sikre mot nedfall frå dalsida, men det er truleg nødvendig med 
fjellsikring for parti vist i fig. 17 uansett, og det må gjerast stabiliseringsvurdering av ur ved 
konstruksjon av ny sti. 
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Konklusjon 
Samnanger kommune planlegg å leggje til rette for sti frå Bjørkehaugen til idrettsanlegget på 
Hagabotnane. Stien vil vere ca. 300 meter lang og vil liggje på eller langs ein veg på oppsida av 
nedgrave VA-leidning. Stien vil gå gjennom eit lite dalføre med relativt bratte dalsider. Deler av stien 
ligg i aktsemdkart for skred. 

Det er usikkert kor trygg ein tursti skal vere. Om det blir vurdert til å vere eit tiltak etter plan- og 
bygningslova er det truleg eit S1-tiltak og skredfaren må vere < 1/100, altså mindre ein eitt skred per 
100 år (per 30 m). Statens vegvesen (handbok N200) har supplert med tryggleikskrav for trafikk i flyt, 
og tryggleiken kan «reduserast» til 1/20 pr. km pr. år. Rasteplassar, eller stadar lagt til rette for stopp, 
skal ha tryggleik minst som S1-tiltak. 

Kommunegeologen har ikkje system og kompetanse til å vurdere skredfaren ut frå NVE sine krav til 
skredfarevurdering, men kan ut frå erfaring og kompetanse argumentere om skredfaren er liten eller 
om konsulentrapport er nødvendig og gje råd til vidare arbeid. 

Kommunegeologen har ut frå synfaring og kontorverktøy vurdert flaum- og skredfaren mot stien. 
Kommunegeologen argumenterer i dette notatet for at det generelt er skredfare langs stien og at 
tryggingstiltak er nødvendig. Ut frå synfaring er vurdering av skred på stien delt i 4 deler. 

Flaum: Stien går for det meste høgare enn bekken og det er lite sannsyn for at stien kan bli skada av 
flaum eller erosjon frå bekken. Grøfter og andre dreneringstiltak for overvatn bør vurderast langs stien. 

Kvikkleire: Stien ligg over marin grense og det truleg grunt til fjell (ser fjell i dagen). Det er derfor 
lite sannsyn for kvikkleire under stien. 

Skred: Stien ligg i eit lite dalføre og det er bratte dalsider langs store deler av dalen. Stien går for det 
meste langs austre dalside og det er mest truleg at skredfaren frå austre dalside har størt sannsyn for å 
skade stien. Kommunegeologen har delt opp vurderinga av stien i fire deler: 

1. Frå Hagabotnane og til steinblokk i vegen 
 - Det kan vere fare steinsprang og remobilisering av stein som ligg i dalsida. Skredfaren er 
nok liten, men ein stor steinblokk på stien, som truleg har kome ned etter at VA-leidning var 
grave ned i dalføre, viser at det har kome nedfall i seinare tid. 
 - Kommunegeologen råder til at fjellsikrar går over dalsida for å reinske vekk potensielt lause 
parti. 

2. Steinblokk i vegen og trenedfall 
 - Like etter steinblokken i vegen ligg det fleire tre over stien. I austre dalside er det ein slett 
fjellside kor trerøter og vegetasjon har losna langs fjellsida. 
 - Det kan i dette område vere fare for nedfall av tre og mindre nedfall av snø, is og jord 
 - Sannsynet for nedfall er ikkje akutt, men ut i tidlegare erfaring med steinblokk i vegen og 
nedfall av tre på stien så er skredfaren truleg høgare enn 1/100 og tiltak for å hindre nedfall av 
is, stein, snø, jord og tre bør vurderast i dette område (t.d. mur, gjerde eller liknande). 

3. Rasteplassen 
 - Det er bratt i austre dalside og nedfall av stein og jord er ikkje utelukka, men sannsynet er 
nok liten. Det bør likevel ikkje leggjast til rette for rasteplass på oppsida av stien utan at austre 
dalsida er gått over av fjellsikrarar eller vurdert av skredkyndige. 
 - Brattkant i fjell på vestre dalside har ugunstige sprekkeretningar og kommunegeologen råder 
til å ikkje legge til rette for bruk av dette område. Område kan vurderast sperra av for å hindre 
at under klatrar i brattkanten, eller leiker under overhenget. Lyssetting med meir er ok. 

4. Nedstigninga til Bjørkehaugen 
 - I dette område er traséen til VA-leidninga grave inn eller sprengt inn i dalsida. 
 - Fig. 17 viser eit bergparti kor det er stor fare for nedfall og skade på stien og fjellsikring er 
nødvendig (bolt/nett eller liknande) 
 - Fig. 15 og 16 viser eit parti kor det er stor fare for mindre nedfall av lausmassar og stein på 
grunn av at det er grave inn i dalsida utan sikringstiltak. Her bør det vurderast tiltak for å 
stabilisere skråninga, t.d. mur eller liknande. Grøfter og stikkrenner er viktig å få på plass for å 
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ha kontroll på vatnet som kjem ned dalsida. 
 - Det er vurdert å leggje ut stien ut for å få den mindre bratt frå Bjørkhaugen og opp. Det vil 
gjere det mindre nødvendig å sikre mot nedfall frå dalsida, men det er truleg nødvendig med 
fjellsikring for parti vist i fig. 17 uansett, og det må gjerast stabiliseringsvurdering av ur ved 
konstruksjon av ny sti. 

 

Samnanger kommune må vurdere om dette notatet er godt nok til sitt bruk eller om skredfaren må 
vurderast av konsulent.  

 


