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Mulighetsstudie for massetak på Hauge, 
gnr/bnr. 26/1, Skjolden, Luster kommune. 
Sammendrag 
Skred AS har utført en mulighetsstudie av et uttaksområde for plastrings- og byggestein på 

gnr/bnr. 26/1 i Skjolden, Luster kommune.  

Mulighetsstudien er todelt og inkluderer en geologisk forundersøkelse som vurderer om 

steinmaterialet er brukbart til ønsket formål og en skredfarevurdering.  

Skredblokkene i ura er godt egnet til plastrings- og murestein, og skredfaren er håndterlig. 

Det er marked for steinen lokalt, men volum nyttbar stein er usikkert. Vi anbefaler derfor i 

første omgang prøveuttak for å klargjøre dette nærmere. Prosessen fra mulighetsstudien 

videre til søknad om prøveuttak og driftskonsesjon blir også gjennomgått.  

Dokumentasjon fra mulighetsstudien vil være en viktig del av grunnlaget for søknad om 

tillatelse til prøveuttak for inntil 2000 m3.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Skred AS er engasjert av Luster kommune til å gjennomføre en mulighetsstudie av et 

uttaksområde for plastrings- og byggestein på gnr/bnr. 26/1 i Skjolden, Luster kommune. 

Området som er aktuelt for uttak er vist på Fig. 1. Grunneier har nå midlertidig dispensasjon 

på uttak etter storflommen i Mørkriselvi i 2018.  

Mulighetsstudien inkluderer geologisk forundersøkelse for å vurdere om steinmaterialet er 

brukbart til ønsket formål, forslag til prøveuttakområder og skredfarevurdering. I tillegg 

belyses andre utfordringer i forbindelse med drift av masseuttak i området, bl.a. tilknytning 

til Fv. 55, areal til mellomlagring, støy og avrenning. Prosessen fra mulighetsstudien videre til 

prøveuttak, reguleringsplan og konsesjonssøknad for masseuttak over 2000 m3 blir også 

gjennomgått. Dokumentasjon fra mulighetsstudien vil være tilstrekkelig som grunnlag for 

søknad om prøveuttak.  

Krav til sikkerhet mot skred i TEK17 § 7-3 med veileder (DiBK 2020) legges til grunn for 
vurderingen av skredfare. Alle typer skred i bratt terreng vurderes. Det planlagte 
masseuttaket antas å falle innenfor sikkerhetsklasse S1. Vurderinger og rapport er 
gjennomført i henhold til nasjonale retningslinjer (NVE 2020). Arbeidet inkluderer befaring, 
terrenganalyser, samt utløpsberegninger for aktuelle skredtyper.  

Figur 1 Kart over indre del av Lustrafjorden med planlagt uttaksområde markert med 
blåstiplet linje 
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1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å utføre en mulighetsstudie for steinuttak fra området vist i Figur 1. 

1.3 Befaring 
I forbindelse med søknad om prøveuttak krever Direktoratet for mineralforvaltning at hele 

uttaksområdet blir kartlagt av kvalifisert geolog for å vurdere om forekomsten egner seg til 

uttak av plastrings- og murestein og hvor det eventuelt skal foretas prøveuttak. Videre 

kreves undersøkelser av skredfare. Befaring i området ble utført 2020-11-13 av Helge 

Henriksen. Grunneier Johannes Hauge var med under deler av befaringen og orienterte om 

sine planer for området. Befaringsrute er vist sammen med det vurderte området i Fig. 2. 

 

Figur 2  Befaringskart med relevante observasjoner og sporlogger 

1.4 Forbehold 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 

kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 

tilgjengelige flyfoto, dronebilder og på topografisk kartgrunnlag. Hvis terreng eller 

vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å 

utføre en ny vurdering. 
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1.5 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget for området er digitale FKB-data med ekvidistanse 1 og 5 meter. Det 

foreligger også høydedata fra flybåren LIDAR-skanning Luster – Stryn (2012) med 

punkttetthet 2 pr. m2. Fra LIDAR-data er det framstilt en terrengmodell og 

terrenghelningskart. Klassifisering av terrenghelning tar utgangspunkt i kritisk 

skråningshelning for utløsning av de vanligste skredtypene (Figur 12).  
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2 Geologisk forundersøkelse for massetak 

2.1 Uttaksområdet 
Uttaksområdet ligger i en sammenhengende blokkur som ligger i fjellsiden fra fjorden og opp 

mot ca. 150 moh (Fig. 3).  Vi antar at ura er dannet i forbindelse med et gammelt steinskred 

og steinsprangaktivitet gjennom tidene fra fjellsiden høyere oppe. Ura har er en viss 

gravitasjonssortering med de største blokkene nederst. Disse kan være opp mot 20 -30 m3 i 

volum. De største blokkene forekommer oftest på overflaten av ura. Helningen på ura er 

mellom 30 og 40 grader, noe som er stabil hvilevinkel for urmasser. 

 

Figur 3 Aktuelt uttaksområde sett fra øst 

I kvartærgeologisk kart for Sogn og Fjordane (Klakegg o.a. 1989) er løsmassene i området 

markert som skredmateriale. Området ligger under marin grense, men det er ikke markert 

marine avsetninger på kartet. Ifølge bergrunnsgeologisk kart (Lutro, 1986) er bergartene i 

området diorittisk til granodiorittisk gneis av prekambrisk alder (grunnfjell). Bare helt øst i 

området er det faste fjellet blottlagt i veiskjæringer. Denne gneisen dekker hele fjellsiden 

opp til 1200 moh, og vi antar at blokkene i ura er av samme bergart.  
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2.2 Vurdering av egnethet som plastrings- og murestein 
NVE-veileder 4-2009 har kriterier for steinmateriale som skal anvendes til plastring. Generelt 

stilles det krav til tetthet, blokkform og blokkstørrelse, bestandighet mot forvitring og frost 

og mekanisk bruddstyrke. 

2.2.1 Bergart: struktur og mineralogi 

Den lokale bergarten er en båndet, foliert og middelskornet gneis, men kan inneholde 

enkelte homogene og finkornete partier. I tillegg opptrer tynne soner med glimmerrik gneis 

(Fig. 4). Gneisen er rik på mineralet plagioklas-feltspat, anslagsvis 50-70%. I tillegg 

forekommer det kvarts (20-30 %) og mørke mineraler som biotitt og kloritt (1-10 %).  

a) 

c) b) 
Figur 4 a) Kjempeblokk i skredavsetningen der en har tatt ut blokkstein, b) nærbilde av båndet 
diorittisk til granodiorittisk gneis fra blokken øverst og c) nærbilde av glimmerrik gneis fra 
blokken øverst 
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2.2.2 Tetthet 

Tetthet er en av de viktigste parameterne for plastringsstein. Generelt må tettheten være 

høy og stabil. Høy tetthet kan til en viss grad kompensere for mindre utvendige mål og gi 

mindre blokker tilfredsstillende totalvekt i forhold til plastringseffekt. En granittisk gneis med 

overveiende feltspat og kvarts har en tetthet på ca. 2700 kg/m3. Vi vurderer at gneisen i 

uttaksområdet har tetthet rundt dette og at den dermed tilfredsstille krav om tetthet (NVE 

2009, s. 62).  

2.2.3 Bestandighet mot forvitring og frost 

Gneisen inneholder ikke lett forvitrbare mineral som kalkspat og svovelkis, eller mineral med 

svelleegenskaper. Forutsatt at blokker som inneholder mye sprekker frasorteres vurderer vi 

at bergartene i uttaksområdet tilfredsstiller krav om bestandighet mot forvitring og frost.  

2.2.4 Mekanisk bruddstyrke 

Vi har ikke gjort målinger av trykkfasthet tilden lokale gneisbergarten, men sprengstein av 

gneisbergarter har generelt høy mekanisk bruddstyrke.  

2.2.5 Form 

En god plastringsstein skal ha en kantet form og være mest mulig rektangulær (høy 

blokkighet) med tydelige hjørner (Fig. 5). En av sidene bør være tilnærmet plan. Flate 

steinblokker har dårlig stabilitet, ettersom de i en plastring kan være utsatt for undergraving 

og flyvinge-effekt. Avlange steiner er også ugunstig. Flisigheten, forholdet mellom lengste og 

korteste sidekant bør være moderat (2:3).  

Basert på observasjoner i megablokken (Fig. 4a) og av blokker ellers i uttaksområdet (Fig. 6) 

er gneisen i området gjennomsatt av sprekker i tre retninger, inklusive en oppsprekking 

parallelt med foliasjonen/skifrigheten. Generelt er det en moderat avstand mellom 

sprekkene, i gjennomsnitt 0.5 – 1 m.  Ut fra dette vurderer vi at naturlige skredblokker og 

sprengt stein fra store skredblokker vil ha en kantet form og være relativt rektangulære. 

En visuell sammenligning mellom blokker som ligger i bruddet og Figur 44 i NVE-veileder 4-

2009 antyder en blokkighet (BLc) på mellom 60 og 80 %. Et høyt blokkighetstall betyr at 

Figur 5 Illustrasjon av blokkighet. Fra venstre 80, 60 og 40% (NVE 2014 s. 65; basert på Cur et 
al (2007)) 
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steinen er kompakt og lett å plassere mot nabostein. Vi vurderer derfor blokkene i området 

til å ha forholdsvis godt egnet blokkform til formålet som plastrings- og murestein  

 

2.2.6 Blokkstørrelse 

Ut fra sprekkefrekvens antas karakteristisk steinstørrelse d50 til 0.7 m. Dette betyr at 50 % av 

steinmaterialet passerer en kvadratisk åpning på 70 cm. Prøveuttak vil gi en nærmere 

pekepinn på dette. Steinene som ligger i bruddet har blokkstørrelser fra 0.5 – 3 m3, men 

noen har betydelig større volum en dette. Vi kjenner ikke til spesifikke krav til steinstørrelse i 

sideplastring, siden denne må beregnes spesifikt fra tiltak til tiltak avhengig av bl.a. 

strømningsforholdene. Generelt legges plastringen ut med varierende steinstørrelse, der 

steinstørrelsen er størst i foten og avtar gradvis mot toppen av plastringen. Bunnplastringen 

bør ha stein på 1.5 – 2 m3. Mindre stein kan brukes til tetting av større åpninger i 

plastringsfugene.  

 

a) b) 

c) d) 

Figur 6  a, b) blokker fra forekomsten, c) blokker fra forekomsten brukt som murestein og d) 
blokker fra forekomsten i bruk som plastring. Blokkene er generelt skarpkantet med en eller flere 
veldefinerte flater. 
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2.2.7 Konklusjon om egnethet til plastrings- og murestein 

Bergartene vurderes potensielt godt egnet som plastringsstein for bunnplastring og 

sideplastring. Det anbefales prøveuttak for å klargjøre nærmere forventet gjennomsnittlig 

blokkstørrelse og blokkform.  

2.3 Uttaksområder 

 
Figur 7: a) Området i vest har lite nyttbar stein; b, c) område A har en blanding av store og 
noen mindre blokker; d) område B har noe mindre blokker, men med god kornkontakt; e) 
prøveområdene A og B 

Grunnet volum/størrelse på urmaterialet er det området i øst som peker seg ut. Helt vest i 

bruddområdet er det alt tatt ut stein, og gjenværende masse er mindre godt egnet til 

plastringsstein på grunn av blokkform (plateformet) og størrelse (Fig. 7a). Område A (Fig. 7e)  

A 
B 

a) b) 

c) d) 

e) 
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har til dels store blokker ( 20- 30 m3) men også mindre blokker som kan brukes direkte som 

plastringstein (Fig. 7b,c)  I område B er blokkstørrelsen noe mindre, men blokkene ligger her 

tettere med god sidekontakt (Fig. 7d ). Det er trolig ikke dypt til fjell. Fra dette området kan 

det enklest brytes ut stein fra fast fjell etter at blokkene i ura er tatt ut. 

Vi antar at blokker fra fast fjell har samme egenskaper som blokkene fra skredmaterialet. 

Området i vest foreslår vi tas i bruk som areal for mellomlagring. 

 

2.4 Volumanslag 
Med utgangspunkt i uttaksområdene A og B, med tilpasning til 1/100 faresone for skred, 

buffer mot naboeiendom og FV55 (Fig. 18) gir en overslagsberegning basert på analyse av 

terrengmodell i GIS et totalvolum på rundt 800 000 m3 regnet fra terrengoverflaten og ned 

til et horisontalt nivå på 4 moh inn fra FV55.   

2.4.1 Uttak fra ur 

Ut fra feltbefaringen anslås det en gjennomsnittlig tykkelse på 1,5 meter grovblokket ur i 

overflaten og at 25 % av ura er nyttbart som plastrings- og murestein. Dette gir rundt 10 000 

m3 nyttbart steinmateriale fra ura. Det er imidlertid en viss usikkerhet om tykkelsen av ura.  

2.4.2 Uttak fra fast fjell 

Ut fra forutsetningene i kapitel 2.4.1 er volum fast fjell under ura ned til nivå for FV55 anslått 

til 760 000 m3. Siden det ikke er blottlagt fast fjell er det kun prøveuttak som kan gi nærmere 

informasjon om dette. Boringer eller seismikk for bestemmelse av dyp til fjell vurderes som 

lite hensiktsmessig. Utnyttelsesgraden for fjelluttak må regnes som større enn for uttak fra 

ura.  

2.5 Marked 
På grunn av store plastringsprosjekt i bl.a. Mørkrisdalselvi er det stort behov for god 

plastringsstein lokalt. Forekomsten ligger mindre enn en kilometer fra Mørkrisdalselvi, og en 

vil unngå fordyrende og miljøfiendtlig tungtransport ved å benytte seg av lokale 

steinmaterialer.  

2.6 Konklusjon steinkvalitet 
Vi vurderer at steinen i planlagt massetak er godt egnet som plastringsstein og murestein. 

Det er et lokalt marked for produktet, men volumet nyttbar stein er vanskelig å kvantifisere 

eksakt ut fra undersøkelser på overflaten. Vi anbefaler derfor prøveuttak for bedre å kunne 

fastsette volum og dermed drivbarhet. 
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3 Naturlig skredfare- lovgrunnlag og krav 
 

3.1 Lovgrunnlag 
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.» 

Byggeteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 

tilhørende uteareal (Tabell 1). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for 

skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 

og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på 

byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2020).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
Byggeteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2020). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det 

er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og 

lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 

der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Driftsbygninger i 

landbruket samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk 

som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er: 

- eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter  

- arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder 

seg mer enn 25 personer  

- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 
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Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til 

bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en 

klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 

må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall 

personer som oppholder seg på utearealet. 

3.2 Fastsettelse av sikkerhetsklasse 
Det er opp til kommunen å vurdere aktuelle krav til sikkerhet. I retningslinjene til TEK17 er 

det gitt ulike eksempler, nevnt ovenfor. Lagerbygg og garasjer skal tilfredsstille kravene i 

sikkerhetsklasse S1 (1/100). Grunneier opplyser at det legges det opp til leilighetsvis drift 

uten permanent personopphold. Vi foreslår ut fra dette at tiltaket plasseres i 

sikkerhetsklasse S1. Det forutsetter at det ikke plasseres pausebrakker eller liknende med 

varig personopphold i området.  
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4 Skredtyper i bratt terreng 
I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 

vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Snøskred, inkludert sørpeskred 

- Skred i fast fjell 

- Jord- og flomskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 

kan sammenliknes direkte med kravene i Tabell 1. 

4.1.1 Snøskred og sørpeskred 

Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, 

som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med 

utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket 

løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store 

snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere 

enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape 

skredvind med kraft til å utrette stor skade. 

Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest 

forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel 

på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall 

blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens 

snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er 

ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred. 

4.1.2 Skred i fast fjell 

Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning 

benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3) og steinskred (volum 100-10.000 m3). 

Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 

40-45°. 

4.1.3 Jordskred og flomskred 

Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel 

utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikke-

kanaliserte jordskred.  

Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye 

skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når 

terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred 

bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover 

langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng 

med finkornet, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket mark eller i naturlig 

terrasseformede skråninger i terrenget. 
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Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner, 

gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned 

mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og 

oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere 

masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små 

flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i 

kombinasjon med sørpeskred. 

4.1.4 Skredfare og klimaendringer 

I deler av landet kan klimautviklingen føre til en økt frekvens av skredtyper som er knyttet til 

regn, snø og flom. Det gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred. 

Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil og kunne øke frekvensen av steinsprang og 

steinskred.  

Det er likevel ingen grunn til å tro at de svært store, sjeldne skredene vil bli større eller 

hyppigere. Når en kartlegger faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til 

en ekstra margin som følge av klimautviklingen. 
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5 Vurdering av skredfare  
 

5.1 Metodikk 
Vurderingen av skredfaren bygger på opplysninger om tidligere skredhendelser, tidligere 

rapporter, kartanalyser, og feltbefaring. Under befaringen ble det gjort observasjoner av 

grunnforhold, vegetasjon og dreneringsforhold samt sett etter spor av tidligere 

skredhendelser. Befaringsruten er vist i Fig. 2.  I kartlegging og utredning av skredfaren for 

området har vi fulgt retningslinjene i NVE (2020): Veileder- Sikkerhet mot skred i bratt 

terreng- kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak . 

Terrengmodellen som er benyttet er framstilt fra flybåren laserskanning av Luster-Stryn i 

2012 med punkttetthet 2 pr. m2 

5.1.1 Topografi  

Området ligger ved foten av en sørøstvendt fjellside ved Lustrafjorden i Skjolden (Fig. 8).  

Fjellsiden strekker seg opp til ca. 1200 meters høyde, og består av flere mindre brattskrenter 

med terrenghelning større enn 45 grader avløst av slakere partier. Kart med terrenghelning 

er vist i Figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Geologi 

Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (Lutro 1986) og består av diorittisk til 

granodiorittisk gneis. Ifølge kvartærgeologisk kart 1: 250 000 for Sogn og Fjordane fylke 

(Klakegg o.a. 1989) består dalsiden overfor planområdet av skredmateriale og fast fjell.  

Planområdet ligger under marin grense. Vi har ikke observert eller hørt om finkornete 

jordarter i området som kan gi ustabile grunnforhold, men dette kan ikke utelukkes. 
   

Figur 8 Flybilde fra www.norgeibilder.no som viser lokaliseringen av planlagt massetak 
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5.1.3 Vegetasjon og drenering 

Fjellsiden ovenfor planområdet er kledd med bjørkeskog og noen plantefelt med barskog 

opp til ca. 800 meters høyde (Fig. 8). Den dreneres av en liten navnløs bekk som forsvinner 

under ura like overfor planlagt massetak (Fig.2; Fig.19). 

 

5.1.4 Klimatiske forhold av betydning for skredfare 

Klimatiske trekk av betydning for vurderingen av snøskredfare er akkumulasjonsrate, 

snødybde og fremherskende vindretning under snøfall.  Interpolerte data fra 

www.senorge.no viser årlig maksimum av snødybde på 150 -200 cm i de høyereliggende 

delene av fjellsiden overfor vurdert område (Fig. 9). 

 

Vi har sett nærmere på vinternedbøren for desember -mars for nedbørstasjonene Fortun (27 

moh) og Fanaråken (2062 moh).  I fjellområdene antas det meste av nedbøren i denne 

perioden å komme som snø.  Generelt er fremherskende vindretning under snøfall på 

Vestlandet ofte innen sektoren sørvest -nord. Siden dalsiden vender mot sørøst ligger den i 

le for vind fra nordvest og vest, slik at det kan avlagres snø som kan utløse snøskred under 

disse betingelsene. De to stasjonene er svært like (Fig. 10), og beregnet 3-døgnsnedbør med 

1000-års gjentaksintervall er rundt 140 mm, svarende til ca. 140 cm snøfall. Beregnet 2-

Figur 9: Utsnitt fra kart over normal årsmaksimum av snødybde for normalperioden 1971-
2000 (www.senorge.no). Grønn trekant viser planlagt massetak, rødt prikksymbol 
nedbørstasjon Fortun og gult prikksymbol nedbørstasjon Fanaråken 

http://www.senorge.no/
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døgnsnedbør med 1000-års gjentaksintervall er mellom 110 og 120 mm, svarende til mellom 

110 og 120 cm snøfall. Typiske nedbørsmengder for returperioder på 100 år er 90 -100 mm 

eller 90 -100 cm snødyp. I modelleringene av snøskred (kap. 6.4) har vi brukt 

bruddkanthøyder på 120 cm som vi antar representerer snøskred med gjentaksintervall 

større enn 300 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økende vanninnhold i jordmasser fører ofte til høyere porevannstrykk og redusert stabilitet. 

Jordskred blir derfor ofte utløst som følge av kortvarig og intens nedbør, men kan også gå 

om høsten under langvarig nedbør, gjerne i kombinasjon med snøsmelting. Vi anser ikke 

jord- og flomskred eller sørpeskred somdimensjonerende skredhendelser mot planområdet 

og omtaler derfor ikke de klimatiske forhold som favoriserer disse skredtypene ytterligere. 
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Figur 10: Beregnet sammenhengende nedbør for to døgn (øverst) og tre døgn 
(nederst) med ulike gjentaksintervaller for månedene desember-mars for 
målestasjonene Fortun og Fanaråken. Data fra www.eklima.no. 
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5.1.5 Tidligere skredhendelser 

I den nasjonale skreddatabasen er det registrert tre skredhendelser i eller nær det planlagte 

steinuttaket (Fig. 11). 

5.1.6 Tidligere rapporter 

Som del av nasjonal skredfarekartlegging ble utvalgte områder i Luster kommune kartlagt for 

skredfare av NVE (2015). Skjolden var et av disse områdene, men området for masseuttak 

var ikke inkludert.  

5.1.7 Aktsomhetsområder 

Planområdet er dekket av aktsomhetssoner jord- og flomskred, snøskred og steinsprang. Det 
er også dekket av NGI sine kombinerte aktsomhetssoner for snø- og steinskred.  

De nasjonale aktsomhetskartene er basert på matematisk modellering av rekkevidde for 
skred ut fra en grov terrengmodell (25x25 m) og tar ikke hensyn til vegetasjon, klimatiske 
forhold og mindre terrengformasjoner. Kartene viser teoretisk mulige løsne- og 
utløpsområder for skred, men er ikke knyttet til sannsynligheten for skred relatert til 
sikkerhetsklassene i TEK17. Områder som ligger innenfor aktsomhetssonene, må derfor 
undersøkes nærmere for å avklare om skredfaren er reell og eventuelt fastsette rekkevidde 
for skred med de årlige nominelle sannsynlighetene som er gitt i TEK17. 

1 
2 

3 

Figur 11 Skredhendelser ved det undersøkte området. Hendelse 1 er et steinsprang (1831) og 
hendelse 2 er et snøskred (1849). I begge disse hendelsene omkom 1 person. Det er ikke 
nærmere kjent hvor skredene ble utløst, og lokaliseringene på kartet er usikre.  
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6 Skredfare for uttaksområdet 

6.1 Skred i fast fjell 
 

Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 

45°.  Områder med terrenghelning større enn 45 grader er mulige utløsningsområder for 

steinsprang/steinskred. Overfor planlagt massetak er det flere skrenter brattere enn 45 

grader, som kan være løsneområder for steinsprang (Fig. 12).  

 

Figur 12 Terrenghelningskart der fiolette og mørkerøde områder er mulige løsneområder for 
steinsprang. Vurdert område er vist med svart omriss. 
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Under feltbefaringen ble terrenget opp mot den nederste av skrentene undersøkt. Bortsett 

fra et par små blokker (< 1 m3) ble det ikke observert ferske steinsprangblokker eller andre 

spor av steinsprang i ura overfor uttaksområdet. Den nederste skrenten ( Fig. 13) er ca. 10 

meter høy og lite oppsprukket, bortsett fra helt øverst. Sprekker parallet med skifrigheten 

synes å være naturlige avløsningsflater (Fig. 11). Disse helller svakt inn/ut  skrenten, og 

blokker vil i hovedsak falle rett ned uten å bevege seg langt nedover siden det er få naturlige 

prelleflater i skrenten.  

 

Til hjelp i vurderingen av steinsprangfare har vi utført simuleringer av steinsprang ved hjelp 

av programvaren RockyFor3D v.5.2.4 (Dorren, 2015). På grunnlag av en 3D- terrengmodell 

beregner programmet steinsprangblokkene sine utløpsbaner basert på egenskaper ved 

skredblokkene (densitet, volum, form), terrengegenskaper og vegetasjon. Som inndata til 

simuleringene brukes observasjoner fra feltbefaring, flyfoto og dronebilder. Innledningsvis 

kjørte vi en automatisert modellering der terrengegenskapene blir beregnet ut fra 

terrengmodellen. Denne simuleringstypen er konservativ, men viser at det er de to 

nærmeste skrentene overfor planlagt steinuttak som er aktuelle kildeområder for 

steinsprang mot steinuttaket. Ut fra dette har vi simulert steinsprang fra disse to skrentene. 

Figur 13 Nærmeste skrent, nord for planlagt massetak, er oppsprukket i øvre delen. Innfelt 
nede til venstre er fersk steinsprangblokk på ca. 1 m3 om lag 50 m fra foten av skrenten. 
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Simuleringene er utført uten skog ettersom bjørkeskogen antas å ha liten bremsende effekt 

på steinsprangblokker mindre enn 2 m3 som modellene er kjørt med (NGI, 2013). For mer 

informasjon om metode og programvare vises til Rockyfor3D-manualen (Dorren, 2015).  

 

Figur 14: Resultat av 50 simuleringer med blokkstørrelse 2m3. Løsneområder er markert med 
skrå skravur. 

For å relatere utfallet av simuleringene til skredhendelser med årlig sannsynlighet på 1/100 

har vi antatt at små blokker løses oftere ut enn større blokker. Ut fra feltobservasjoner av et 

par antatt ferske steinsprangblokker i terrenget har vi brukt blokker med volum på 2 m3 til å 

representere skredhendelser med årlig sannsynlighet 1/100.  

Resultat av simuleringene med Rockyfor3D framstilt som nådd sannsynlighet for blokker 

med volum 2 m3 (100-årshendelse) er viste i Figur 14. Resultatene stemmer bra overens med 

feltobservasjonene, og viser at det meste av planområdet ligger sikkert til for steinsprang 

med årlig sannsynlighet 1/100. Disse modellene stemmer også bra overens med den tolkede 

reologien i området, som tilsier at størsteparten av ura er avsatt fra et eldre steinskred. 

Steinskred har en dynamikk som massestrøm, hvor utløpslengden kan være betydelig lengre 

enn enkeltblokk som løsner som steinsprang.  

6.2 Jord- og flomskred 
Jordskred utløses generelt fra vannmettede løsmasser der terrenghelningen er større enn 
25-30 grader. Selv om de klimatiske forholdene tilsier at jordskred kan utløses vurderer vi ut 
fra løsmassetype og skredhistorikk at jordskred ikke er dimensjonerende skredtype i det 
vurderte området. 
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6.3 Sørpeskred 
Vi vurderer at fjellsiden er så bratt at det ikke vil samles så mye vann i snøen til at sørpeskred 

representerer noen reell fare. Det er heller ingen vann eller forsenkninger over toppen av 

fjellsiden som drenerer ned mot det vurderte området.  

6.4 Snøskred 
Snøskred utløses til vanlig fra områder med terrenghelning 30 -45 grader. Fjellsiden overfor 

området ligger slik til at det kan samles opp mye snø i le-partier (skålformer) under nedbør 

med vindretninger fra sørvest til nordvest. Områder under 700 moh er skogkledt og mottar 

også mindre nedbør som snø enn de høyereliggende områdene i fjellsiden. Disse områdene 

antas ikke være viktige løsneområder for snøskred. Overfor uttaksområdet står en 

framstikkende NV-SØ fjellrygg der vi antar det ikke vil bygge seg opp nok snømengder til å 

utløse store snøskred.  

Fra to mindre skålpartier øst for fjellryggen (Fig. 15) kan det løses ut snøskred som antas i 

det vesentlige å følge skredbaner nordøst for det vurderte området. Vi har likevel modellert 

snøskred fra disse områdene med snøskredmodulen i programvaren RAMMS: AVALANCHE. 

Modellen er kjørt med friksjonsparametere µ og ç tilpasset et sjeldent snøskred (300- års 

scenario og bruddkanthøyde på 1.2 meter.  Dette samsvarer med parameterne brukt av 

NVE/NGI (2015) for et løsneområde i fjellsiden ca. 1 km meter nord for de to områdene (Fig. 

15). 

Modellene er kjørt med skog som bremsende effekt, og viser to små skredbaner fra det 

sørligste løsneområdet ned mot planområdet (Fig. 16). Hastigheten er imidlertid svært lav 

over en tydelig kam for den sørligste modelleringen, og det er usikkert om snøskred her kan 

forsere kammen midt i skredbanen og nå ned til området i et 1/100 års scenario.  Det er 

heller ikke observert skredbaner eller skredskadet skog fra fly og dronebilder langs de 

Figur 15 Topografisk kart med mulige løsneområder og skredbaner for snøskred inntegnet. 
Det nordligste løsneområdet ble modellert av NVE/NGI (2015) 
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potensielle skredbanene. For en 100-årshendelse, der skredmassene har mindre volum og 

hastighet nedover fjellsiden, modellerer vi at snøskred vil stoppe i skogen over planområdet 

(Fig. 17). 

 

Figur 16 Eksempel på resultat fra simulering av snøskred tilpasset et 1/300 års scenario 
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Figur 17 Resultat av simulering av snøskred tilpasset et 1/100 års scenario. Snøskred fra 
løsneområdet i nord rammer ikke planområdet og er ikke vist på figuren. 

 

6.5 Faresoner for skred 

Skredhistorikken (Kap. 5.1.5) viser at det ikke har gått skred med ødeleggende kraft mot 

området og tilgrensende områder på nærmere 200 år. Utfall av mindre blokker med 

begrenset rekkevidde har imidlertid skjedd fra nærmeste fjellskrent (Fig. 13). Ut fra dette og 

vurderingene i kap. 6.1 – 6.4 anser vi steinsprang som dimensjonerende skredhendelse. 

Siden det ikke planlegges permanente bygninger og at driften skal foregå leilighetsvis har vi 

kun tegnet faresone for steinsprang med årlig sannsynlighet 1/100 (Fig. 18). Masseuttak og 

tilhørende aktivitet må tilpasses denne faresonen. 

 

6.6 Forutsetninger for faresonene 
Skog virker bremsende på rekkevidden av snøskred. Dersom barskogen i dalsiden hogges, vil 

det føre til en marginal økning av størrelsen på faresonene. Lauvskogen like under 

løsneområdene for steinsprang kan ha en bremsende effekt for blokker mindre enn 1 m3 og 

anbefales ikke fjernet.  
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Figur 18 Faresonekart for planområdet. Masseuttak kan drives utenfor faresonen etter 

retningslinjene i kapitel 2.4.1 – 2.4.2. 

  

 

6.7 Mulighet for å redusere faresonene 
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av 

mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene. Dette kan for eksempel være rensk og 

boltesikring i nærmeste skrent eller sikring med wirenett, ubåtnett eller spidernett.  
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7 Rasfare under og etter anleggsarbeid 

Naturlig rasvinkel for urmasser er mellom 30 og 35 grader. Der massene er grove kan den 

være 5-12 grader brattere.  Dersom en under drift holder seg under 40 graders midlertidig 

skråningshelning vurderes dette som tilfredsstillende for skråningsstabiliteten. Det er viktig 

at dette hensynet ivaretas under uttak av masser. 

Under maskinell utgraving av masser bør en starte uttak ovenfra ved at en tar ut masser fra 

toppen av ura og arbeider seg gradvis nedover. Gravemaskinen kan stå på en forhøyet 

arbeidsplattform av stedegne masser og etableres på nytt etter behov.  Stein overfor uttaket 

som eventuelt settes i bevegelse i forbindelse med gravingen kan stoppes av plattformen. 

Dermed unngås at utrasinger fra ura rammer maskiner og personell i arbeid.  

For sikkerhet mot steinsprang som eventuelt likevel skulle ramme lavereliggende areal må 

det lages en sikringsvoll mot FV55.  Det enkleste er å la det stå igjen en vegg av naturlige 

urmasser og eventuelt fjell mot vegen. Denne vil samtidig skjerme mot innsyn til massetaket. 

Under siste fasen av masseuttak kan veggen tas bort. Vi anbefaler etablering av kontakt med 

Avdeling for infrastruktur og veg i Vestland Fylkeskommune på et tidlig stadium av planene 

med masseuttaket. Det er også viktig å ivareta at masseuttaket ikke øker risikoen for skred 

mot vegen i ettertid av tiltakene på grunn av endrede terrengforhold eller økt sannsynlighet 

for utløsning av steinsprang.  

En liten bekk renner inn i uttaksområdet ca. midt i dette (Fig.2; Fig. 19). Selv om bekken har 

et lite nedbørfelt, kan vannføringen inn i massetaket under snøsmelting og i perioder med 

kraftig nedbør øke betydelig. Bekken renner inn i permeable urmasser like overfor 

uttaksområdet (Fig.2; Fig.19). For å unngå dette anbefales avskjæringsgrøft/bortleding av 

overflatevann overfor uttaksområdet. 

 

 Figur 19: Dronebilde som viser at bekken som drenerer fjellsiden over renner inn i ura i 
uttaksområdet. Se også Figur 2.  
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Ved uttak fra fjell kan vibrasjoner fra sprenging føre til utglidning av løsmassene som ligger 

over fjell (Fig. 20). Avhengig av terrenghelning overfor må løsmassene stabiliseres av 

støttemur i betong på topp sprengningskontur, alternativt sprøytebetong og jordnagling. En 

slik støttemur må prosjekteres av geotekniker.  

 Figur 20: Overfor fast fjell er det et lag med mer finkornete /skredømfintlige masser 
(skredmateriale eller morene). Ved uttak fra fast fjell må disse stabiliseres mot utglidning. 
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8 Prøveuttak og driftskonsesjon 
Hjemmesidene til Direktoratet for Mineralforvaltning (www.dirmin.no) har rikholdig 

informasjon for de som planlegger å etablere et massetak. I tillegg har 

Miljøverndepartementet (2008) sammen med Direktoratet for Mineralforvaltning utarbeidet 

en temaveileder om mineralske forekomster og planlegging etter Plan og Bygningsloven.  

8.1 Prøveuttak 
Prøveuttak krever tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Formålet med 

prøveuttak er å nærmere vurdere forekomstens drivverdighet. Dersom DMF finner at 

prøveuttak er nødvendig, foretas en helhetsvurdering av søknaden opp mot Minerallovens 

formål og hensyn. Tillatelse til prøveuttak er begrenset til undersøkelsesområdet og 

maksimalt 2000 m3 masse (totalt uttak). Ved spesielle forhold kan DMF imidlertid gi tillatelse 

til å ta ut mer enn 2000 m3. Tiltakshaver må også sørge for å ha nødvendige tillatelser etter 

plan- og bygningsloven og eventuelt andre lover. Søknad om prøveuttak blir sendt på høring 

med høringsfrist 4-6 uker. 

Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden, men DMF (2020) lister opp følgende 
moment som bør inngå:   

• Informasjon om undersøkelsesområdet (geografisk) 

• Beskrivelse av forekomsten 

• Om uttaket skal skje over eller under jord 

• Hvordan uttaket skal gjennomføres, herunder metode for uttaket 

• Uttakets planlagte størrelse 

• Opplysninger om varigheten på prøveuttaket 

• Opplysninger om hvordan sikringsplikten og oppryddingsplikten er tenkt ivaretatt 

• En vurdering av økonomisk sikkerhetsstillelse, herunder om form for og størrelse på 
sikkerheten 

• Opplysninger om mulige negative virkninger for miljøet, omgivelsene, grunneier og 
brukere av eiendommen 

I tillegg må søknaden inneholde følgende kart: 

• Et oversiktskart i målestokk 1:50 000 som viser lokaliseringen av prøveuttaksområdet 
• Horisontalkart i målestokk 1:2000 eller bedre, med tilhørende snitt som viser 

hvordan området ser ut før prøveuttaket starter opp og hvordan området vil se ut 
ved avslutning. Kartene skal være basert på digitalt kartgrunnlag. Snittene må være i 
samme målestokk som horisontalkartene. Uttaksgrenser og sikringstiltak påføres 
både kart og snitt 

Spesielt viktig er en god begrunnelse for at det må gjennomføres prøveuttak. For nærmere 

informasjon om søknad til prøveuttak vises til Søknad om tillatelse til prøveuttak | 

Direktoratet for Mineralforvaltning (dirmin.no) 

http://www.dirmin.no/
https://dirmin.no/soknad-om-tillatelse-til-proveuttak
https://dirmin.no/soknad-om-tillatelse-til-proveuttak
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Grunnet usikre forhold omkring nyttbart volum anbefaler vi at det søkes om prøveuttak 

eventuelt med dispensasjon for uttak av mer enn 2000 m3. Søknad om prøveuttak har p.t. et 

gebyr på kr. 5000. Det kreves økonomisk sikkerhet for å sikre at nødvendig sikring og 

opprydding blir gjennomført.  

8.2 Driftskonsesjon 
Totalt uttak på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. For driftskonsesjon kreves vedtatt reguleringsplan for området som ikke 

er eldre enn tre år. Videre kreves driftsplan og en bergteknisk ansvarlig. Eksempler på 

søknader om driftskonsesjon er tilgjengelige på DMF sine hjemmesider. Søknad om 

driftskonsesjon har p.t. et gebyr på kr. 10 000. 

En kan søke om driftskonsesjon direkte uten at det er utført prøveuttak. 

For driftskonsesjon kreves økonomisk sikkerhet for å sikre at nødvendig sikring og 

opprydding blir gjennomført.  

For nærmere informasjon om søknad til driftskonsesjon vises til Søknad om driftskonsesjon | 

Direktoratet for Mineralforvaltning (dirmin.no). 

https://dirmin.no/soknad-om-driftskonsesjon
https://dirmin.no/soknad-om-driftskonsesjon
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9 Konklusjon 
Planlagte massetak skal tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S1.  

Dimensjonerende skredtype i området er steinsprang fra mindre brattskrenter i nord. 

Mindre deler av området som er vurdert som massetak ligger innenfor faresone S1 for skred 

med årlig sannsynlighet 1/100. I disse delene kan det ikke drives uttak av stein uten at det 

utføres sikringstiltak. Planområdet ligger under marin grense, men det er ikke gjort visuelle 

observasjoner av marine sedimenter som kan medvirke til ustabile grunnforhold. NGUs 

løsmassekart viser heller ikke marine sedimenter i området.  

Bergarten i området tilfredsstiller krav til plastringsstein og er også godt egnet til murestein. 

Innenfor uttaksområdet, som er tilpasset faresoner for skred og avstand fra FV55 og 

nærmeste bebyggelse, er det anslått som mulig å ta ut netto ca. 10 000 m3 plastrings- og 

murestein fra ura og brutto ca.  760 000 m3 stein fra fast fjell.  

Anslagene er usikre og det anbefales å søke om prøveuttak for å bekrefte drivverdigheten og 

nærmere fastsetting av mengde. 

Under uttak fra ura må en opprettholde stabil skråningsvinkel og vise aktsomhet ved 

sprenging/oppdeling av kjempeblokker. Bekk som renner inn i uttaksområdet må avskjæres. 

Skal en senere ta ut stein fra fast fjell må overliggende løsmasser stabiliseres med støttemur. 



Oppdrag: 20428 Luster, Hauge- Mulighetsstudie for massetak 
Rapport: Mulighetsstudie for massetak på Hauge, gnr/bnr. 26/1, Skjolden, Luster kommune. 
Dokument nr.: 17229-01-1. Dato: 2020-12-22  

 

Johannes Hauge   35/35 
 

10 Referanseliste 
 

Christen, M., Kowalski, J., Bartelt, P., 2010: RAMMS: Numerical simulation of dense snow 
avalanches in three-dimensional terrain. Cold Reg. Sci. Technol. 63, 1-14. Doi: 
10.1016/j.coldregions. 2010.04.005 

 
DiBK, 2020: Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17) [WWW Document]. URL: 

https://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-
krav-til-byggeverk/ 

 
Direktoratet for Mineralforvaltning, 2020: Søknad om tillatelse til prøveuttak. [WWW 

Document]. URL: https:// dirmin.no/ søknad -om-tillatelse- til-prøveuttak 

Direktoratet for Mineralforvaltning, 2020: Søknad om driftskonsesjon. [WWW Dokument]. 

URL: https:// dirmin.no/ søknad -om-driftskonsesjon  

Dorren,L.K.A., 2015: Rockyfor3D (v5.2) revealed- Transparent description of the complete 3D 
rockfall model. [WWW Dokument] URL: https://www.ecorisq.org 

 
Eklima, 2020: URL: https:// eklima.met.no 
 
Klakegg, O. mfl., 1989: SOGN OG FJORDANE FYLKE, kvartærgeologisk kart- M 1: 250 000 
 
Lutro, O. 1986: Lustrafjorden. Berggrunnskart; Lustrafjorden; 14171; 1:50 000; trykt i farger; 

NGU Skrifter nr.83 
 
Miljøverndepartementet, 2008: Temaveileder: Uttak av mineralske forekomster og 

planlegging etter plan- og bygningsloven. [WWW Dokument]. URL: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2011/vedlegg/veiledninger/mine
ralske_forekomster/temaveileder_mineral.pdf 

 
NGI 2013: Forslag til kriterier for vernskog mot skred. Del 1. NGI -rapport 20120078-01-R 
 
NVE 2015: Skredfarekartlegging i Luster kommune. NVE-rapport 32-2015. ISBN 97882410-

10798 
 
NVE, 2020: Veileder- Sikkerhet mot skred i bratt terreng- kartlegging av skredfare i 

reguleringsplan og byggesak. [WWW Dokument]. URL: https://www.nve.no/veileder-
skredfareutredning-bratt-terreng/ 

 
NVE, 2020: Veileder- Sikkerhet mot skred i bratt terreng- kartlegging av skredfare i 

reguleringsplan og byggesak. [WWW Dokument]. URL: https://www.nve.no/veileder-
skredfareutredning-bratt-terreng/ 

 
NVE, 2020. Skredatlas [WWW Dokument]. URL https://skredatlas.nve.no 

https://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggeverk/
https://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggeverk/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/temaveileder_mineral.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/temaveileder_mineral.pdf
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/

