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Supplerende skredvurdering – Nygårdslien boligområde 

Sweco er engasjert av Nygårdslien utvikling AS for å prosjektere skredsikring i forbindelse med 

utbygging av et boligområde i Laksevåg bydel i Bergen kommune (Figur 1). Sweco har tidligere 

utført skredfarekartleggingen for området fra naturlig terreng (notat datert 14.08.2013). 

Foreliggende notat reviderer skrefarevurderingen ved å ta inne nye opplysninger om tidligere 

skredaktivitet i planområdet, inkludere bratt terreng ved krysset Lyngbøveien/Haustbeite, 

innarbeide justerte planområde for område BB1 og beskrive tiltak som må gjennomføres før 

oppstart av anleggsarbeidene i henhold til krav i reguleringsbestemmelsene (Plannr. 

40250100).  

 

Figur 1. Oversiktskart over området med revidert planer for BB1. Senterlinje vei er markert med svart. 

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkNUr8gUzBCU3ZFj_-7td00fTzNeOmk26
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkNUr8gUzBCU3ZFj_-7td00fTzNeOmk26
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Veiskjæring/skrent i nord 

Lengst nord i planområdet ved krysset Lyngbøveien-Haustbeite er det en ca. 8 m høy skjæring. 

Oppover langs Haustbeitet går skjæringen over i en naturlig skrent med avsatser. Skjæringen 

står usikret og er noe oppsprukket. Det observeres noe løse og avgrensede bergblokker i de 

utsprengte skjæringene. I skrentene oppover langs Haustbeitet og bak huset Haustbeitet 4 er 

berget i skrentene generelt avrundet og lite oppsprukket. Stedvis ligger det enkelte spredte, løse 

og avgrensede blokker.   

Det vurderes at årlig nominell sannsynlighet for utrasinger fra skjæringen nederst i Haustbeite er 

større enn 1/100 (Figur 2). Videre oppover Haustbeite avtar skredfaren raskt og vurderes å 

være større enn 1/1000 opp til hus nr. 4. Se vedlagt revidert faresonekart. 

 

Figur 2. Bilde av skjæringen ved krysset Lyngbøveien - Haustbeite 

Nye skredopplysninger ved Nygårdslien 6D 

Det er blitt opplyst av grunneiere at det gikk et steinsprang for om lag 20 år siden, trolig i 1994 

eller 1995. En om lag 1m3 kubisk blokk kom ned og stoppet i hagen over huset (Figur 3). 

Værforholdene var ifølge grunneier normale og ikke ekstreme ved hendelsen. 

Det ble under befaring den 28.10.2018, med geolog Øystein S. Lohne fra Sweco og grunneier i 

Nygårdslien 6D, ikke observert andre blokker i omkring stedet og det var ikke mulig å finne 

sikkert utløsningspunktet i skråningen over. Antageligvis stammer blokken fra sørlig del av 

skrent omtrent 100 moh. 
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Det kan ikke utelukkes at eventuelle steinblokker i hagen har vært fjernet i forbindelse med 

opparbeiding av hagen, men lite blokker i terrenget over hagen indikerer at det ikke tidligere har 

gått hyppige skred her. Blokkens kubiske form har trolig bidratt til et forholdsvis langt utløp.  

Basert på observasjoner, terrengforhold og skredsimuleringer vurderes steinspranghendelsen å 

være en forholdsvis sjelden hendelse, antageligvis nær en 1/1000-hendelse (Vedlegg 1). På 

bakgrunn av denne hendelsen utvides faresonene fra 2013 i dette område. 1/5000 faresonen 

trekkes sammenhengende fra Haustbeite 14 i nord til Nygårdslien 16 i sør, mens det trekkes 

opp 1/1000 sone i en sone fra hagen ved Nygårdslien 6D og bak Nygårdslien 6E, 14B og 14A.  

Eksisterende bebyggelse i denne del av planområdet består av bygninger med mindre enn 10 

boenheter. For slike bygg er krav til skredsikkerhet at nominell årlig sannsynlighet skal være 

mindre enn 1/1000. Ingen av boligene i dette området ligger i 1/1000 sonen og alle disse 

boligene (Nygårdslien 6D, 6E, 14A og 14B) har tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til 

gjeldene regelverk (TEK17).  

 

 

Figur 3. Bilde av skredblokk fra 1994 eller 1995 i hagen til Nygårdslien 6D. Steinblokken er markert med 
rød pil.  
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Planlagt skredsikring innenfor planen 

I følgende områder er det planlagt sikringstiltak mot skred for å redusere skredfaren (se Figur 

4): 

Område Sikringstiltak i 
sideterreng* 

Sikringstiltak i 
utsprengte skjæringer* 

Nedre del av Haustbeite Rensk og eventuell 

bolting av løse og 

avløste blokker 

Delvis bruk av forbolter før 

utsprenging. Dette vurderes 

etter rensk av løsmasser og 

vegetasjon. Bolter i skjæring og 

eventuelt isnett/steinsprangnett 

pga. smal grøft. 

Ny vei ved SF3 – bak 

Nygårdslien 6E 

Rensk og bolting Rensk og bolter, og eventuelt 

is- eller steinsprangnett. 

Ny vei ved - SF1 (mellom BB1 og 

BB2) 

Skredfare mindre enn 

1/5000 – ingen behov 

for sikring 

Rensk og bolter, og eventuelt 

is- eller steinsprangnett. 

Boligområde BB1 Skredfare mindre enn 

1/5000 – ingen behov 

for sikring 

Rensk og bolting. Skjæringer 

som ikke tilbakefylles kan være 

aktuelle å sikre med 

steinsprangnett.  

Boligblokk BB2 Fanggjerde Rensk og bolting. Skjæringer 

som ikke tilbakefylles kan være 

aktuelle å sikre med 

steinsprangnett.  

Boligområde KS1-KS2 Skredfare mindre enn 

1/5000 – ingen behov 

for sikring 

Boltesikring ved behov 

* alle skredsikringstiltak skal detaljprosjekteres av geolog 
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Figur 4. Oversiktskart over områder der det forventes behov for skred- og bergsikring. 
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Rekkefølge 

Følgende skredsikringstiltak skal være utført før det gis igangsettelse for grunnarbeider: 

- sikring av sideterreng innen faresoner for skred i nedre del av Haustbeite 

- sikring over ny vei bak Nygårdslien 6E 

- sikring av sideterreng over område BB2 med fanggjerde 

 

Følgende tiltak skal være utført før det gis igangsettelse for betongarbeidene i de respektive 

områder: 

- sikring av utsprengte skjæringer i byggegroper 

 

 

Vedlegg: 
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