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Til: Bård Sæther 
Fra: Norconsult AS v/Christofer Klevsjø 
Dato 2021-06-03 

 Sæther Vestre hyttefelt, Indre Fosen - geoteknisk vurdering av 
sikkerhet mot skred 

 

1 Innledning  

1.1 Generelt 

Det planlegges for nye hyttetomter på Sæther Vestre, del av gnr./bnr. 307/1, i Indre Fosen kommune.  

Området består av to delområder, H2 og H3. I alt planlegges det åtte tomter for fritidsbebyggelse, syv av 
tomtene er plassert på H2. I tillegg til én hyttetomt på H3 skal det også oppføres tre naust. Et oversiktskart er 
vist i Figur 1, detaljplan er vist i Figur 2.  

Dette notatet har til hensikt å vurdere sikkerhet mot skred for planområdet. Som underlag for vurderingene er 
det benyttet offentlig tilgjengelig informasjon (løsmassekart fra NGU, flyfoto og NADAG), samt at det foretatt 
befaring og prøvegraving.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart, aktuelle delområder er omtrentlig avmerket med rødt 
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Figur 2: Detaljplankart for Sæther Vestre hyttefelt 

1.2 Myndighetskrav 

Plan- og bygningsloven (PBL) § 28 og 29 gir bestemmelser for hvordan sikkerhet til tiltak skal ivaretas. 
Kravene er nærmere angitt i Teknisk forskrift (TEK17), med preaksepterte løsninger for å ivareta 
minimumskravene som angitt i veilederen til teknisk forskrift (VTEK).  

TEK 17 §7-1 Sikkerhet mot naturpåkjenninger angir at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik 
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger som flom, 
stormflo og ras.  

Det er foretatt en vurdering med tanke på løsmasseskred, etter TEK 17 § 7-3 (sikkerhet mot skred). Andre 
skredtyper vurderes å være uaktuelle på bakgrunn av områdets topografi.  

2 Terreng -og grunnforhold 

Planområdet ligger nær sjøkanten i en sørvendt skråning. Terrengnivået ved nordre reguleringsgrense ved 
H2 ligger omtrentlig på kt. +22 og har en gjennomsnittlig helning på ca. 1:7 ned mot sjøen. Ved H3 ligger 
vestre del av terrenget ca. ved kt +6 og østre del ned mot sjøkanten.   

Løsmassekartet fra NGU viser at det forventes et tynt dekke av hav- og strandavsetninger på området for 
H2, like vest for området er det bart fjell. Utførte boniteringer på området har påvist et løsmassedekke opp 
mot ca. 10-20 cm, det vil si tilnærmet fjell i dagen i H2. 

Ved H3 tilsier løsmassekartet at det er marine strandavsetninger. Marine strandavsetninger består ofte av 
friksjonsmaterialer, fra sand til blokk, og kan ligge som et tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. 
Deler av H3 består av berg i dagen (hytta skal plasseres på berg), mens i området lengst mot øst er ikke 
sammensetningen av løsmassene og dybden til berg kjent. 

Flyfoto av området og terrengforhold ved H3 er vist som vedlegg i dette notatet.  
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Figur 3: Løsmassekart fra NGU 

Flyfoto av området viser at det er berg i dagen langs hele H2. Ved H3 er det påvist berg i dagen på vestlig 
halvdel. En sammenstilling av observerte bergblotninger er vist i Figur 4, i tillegg er det vist utført sondering 
fra ovenforliggende område. Sonderingen er utført i forbindelse med grovkartlegging av områder med 
potensielt sensitivt materiale, utført av NGI.  

 

Figur 4: Observerte bergblotninger, terrenghelning og utført sonderinger 
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3 Prøvegraving 

Det ble utført prøvegraving i fire punkt (PG1 – PG4), plasseringen av punktene er vist i Figur 5. Prøvegraving 
ble utført 2021-05-28. 

PG1 ble utført sør like sør for veien (Drakestranda), ca. terrengnivå kt +15. Ved PG1 ble bergoverflaten 
påtruffet 2,9 meter under terreng. Løsmassene består av et øvre matjordlag. Videre mot dybden er det 
blanding av sand og silt. Overgang til leire/silt ble påtruffet ca. 2,4 m under terreng, massene er lite sensitive.  

PG2 ble utført fra ca. kt. +9. Over et øvre lag av matjord/sand påtreffes leire/ silt/finsand fra ca. 1 meters dyp. 
Raser fra sidene, visuell klassifisering tilsier grovere korn (sandig). Grop avsluttet ca. 4 meter under terreng.  

Ved PG3 var terrengnivået ca. kt +8-9, avsluttet 4,5 meter under terreng. Det ble påtruffet tilsvarende 
masser som i PG2. 

Terrengnivået ved PG4 ligger på ca. kt +12. I de øvre 2 meter var det faste blandingsmasser over et lag av 
bløt silt (sandig), tilsvarende massene i PG2 og 3. Avsluttet ca. 5 meter under terreng.  

I bekkeløpet, øst for H3, ble det observert noe tidligere erosjon omtrentlig midt mellom sjøkanten og veien 
(Drakestranda). Bekken er ellers dekket av mye stein i selve løpet. 
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Figur 5: Plassering av prøvegravingspunkt (omtrentlig inntegnet) 

4 Geoteknisk vurdering av skredfare 

Ved vurdering av skredfare er det vurdert løsmasseskred ned mot sjøen, samt utløpsområder fra 
ovenforliggende terreng.   

4.1 H2 

Langs sjøen ved H2 observeres det berg i dagen. Med et tynt løsmassedekke på tomten er videre vurdering 
av skredsikkerheten ned mot sjøen ikke nødvendig, denne er uproblematisk.  

Løsmassekartet tilsier at ovenforliggende terreng mot nord består av et tynt løsmassedekke. Dette 
sammenfaller med at det ikke er anlagt landbruksområdet i området. Befaring har vist bergblotninger i store 
deler av ovenforliggende terreng (Figur 4). Ved vurdering av skred fra et potensielt ovenforliggende 
utløpsområde er det tatt utgangspunkt i anbefalinger fra NVEs veileder (/ 1) og vurdering av topografiske 
forhold: 
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 Terrengforholdene i området med marine havavsetninger viser fall mot bekken lengst mot øst, samt 
mot bekken vest for området. Skulle det gå et skred i ovenforliggende terreng vurderes det til at 
rasmassene vil gå ned mot bekkene.  

 Utløpsdistanse for retrogressive skred i åpne terreng er anslått til 1,5xL, der L er løsneområdet. Et 
mulig løsneområde anses for å ligge rundt 300 meter, se Figur 6. Avstand ned til prosjektområdet er 
500 meter.  

Området ligger utenfor grensen for et potensielt utløpsområde. Videre tilsier de topografiske forholdene fra 
ovenforliggende terreng at eventuelle skred fra område med mulige sensitive masser ledes bort fra 
prosjektområdet. Området er anses som skredsikkert.  

 

Figur 6:Vurdering av potensielt løsne- og utløpsdistanse 
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4.2 H3 

Fritidseiendommen etableres vest på området, mens naustene etableres nede ved strandsonen i øst.  

Ved H3 observeres det berg i dagen på vestre del av området, der ny fritidseiendom skal etableres. 
Skredsikkerheten ned mot sjøen for fritidseiendommen vil således være ivaretatt.  

Løsmassekartet tilsier at ovenforliggende terreng består av marine strandavsetninger og tykke 
havavsetninger. Ut fra NVEs kvikkleireveileder er området således å betrakte som et aktsomhetsområde for 
marine avsetninger. På bakgrunn av dette er det foretatt en nærmere vurdering av skredsikkerheten mot 
ovenforliggende område.  

Fra H3 og opp mot Drakestranda stiger terrenget med gjennomsnittlig helning på 1:10. Utført prøvegraving 
ved Drakestranda har påvist relativt grunt til berg (< 3 meter under terreng). Utført dreietrykksondering 
ovenfor Drakestranda indikerer ikke sprøbruddmaterial. Det er berg i dagen både ovenfor og nedenfor 
gården Ytter-Seter rett nord for H3. Prøvegraving mellom Drakestranda og H3 tilsier et øvre lag på 4- 5 
meter med lite sensitive masser. Massene under dette nivået er ikke kjent.  

Langs bekkeløpet øst for prosjektområdet er det observert noe tidligere erosjon. Erosjonen går inn i 
bekkesidene. I bunn av bekken er det stein. Et eventuelt skred som starter i bekkeløpet eller i sjøen, vil 
således kunne forplante seg opp mot fast grunn dersom det er sensitive masser i området. Prøvegraving 
tilsier at massene over kt +3 ikke er sensitive. Fritidseiendommen ligger rundt kt +5 til kt +6. Et potensielt 
skred fra ovenforliggende terreng vil få sitt utløp mot bekken i øst og det vurderes såldes til at det ikke vil 
kunne ramme fritidseiendommen.  

Naustene plasseres lavere i terrenget og vil kunne rammes av et eventuelt skred med utløp mot bekken i 
øst. Tiltakene vil etter NVEs veileder klassifiseres i tiltakskategori K0. Krav til sikkerhet oppnås ved å følge 
anbefalinger som angitt i NVEs veileder for små tiltak (Vedlegg 2 – / 1). I store trekk betyr det at det ikke 
tillates utgraving eller nedplanering av terrenget for etablering av naustene, eventuell utgraving må avklares 
med geotekniker. For øvrig er det ikke krav til vurdering av skred fra overliggende terreng mot naust. 

 

5 Konklusjon 

Det er foretatt en vurdering av skredsikkerheten for planlagte fritidseiendommer ved Sæther i Indre Fosen 
kommune, felt H2 og H3. Skredsikkerheten for begge de aktuelle reguleringsområdene er vurdert som 
tilfredsstillende for planlagte tiltak.  

6 Referanser 

/ 1 Veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og 
utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper, NVE 2020 
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Vedlegg – bilder 

- Flyfoto 

 

- H3 

 

 


