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Skrið Aktsomhet as benytter NVE sin veileder «Utredning av sikkerhet mot 
skred i bratt terreng» i alle sine naturfarevurderinger. Veilederen er digitalt 
tilgjengelig og Skrið Aktsomhet har i denne naturfarevurderingen benyttet 
oppdatert versjon 22.03.2022: https://www.nve.no/veileder-
skredfareutredning-bratt-terreng 

   

Formålet med denne veilederen er å gi en metodikk for skredfareutredninger 
og dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot skred i bratt terreng, 
som oppfyller krav til sikker byggegrunn som gitt av plan- og bygningsloven 
(pbl) § 28-1. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3) med 
tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i 
arealplanar". 

  

Skrið Aktsomhet utfører også naturfarevurderinger som omfatter kvikkleire 
og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Her benyttes NVE sin veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» Nr. 1/2019 ISSN: 1501-0678. Ved komplekse 
oppdrag der det er fare for kvikkleire og områdeskred har Skrið Aktsomhet 
samarbeidsavtaler med geotekniske selskaper slik at den helhetlige 
farevurderingen kan utføres i henhold til NVE sin veileder for utredning av 
kvikkleire. 
 
 

For Skrið Aktsomhet AS 
16. september 2022 

 

Rasmus Pedersen 
Daglig leder 

 
 
 

Skria Aktsomhet as benytter NVE sin veileder «Utredning av sikkerhet mot
skred i bratt terreng» i alle sine naturfarevurderinger. Veilederen er digitalt
tilgjengelig og Skria Aktsomhet har i denne naturfarevurderingen benyttet
oppdatert versjon 22.03.2022:

Formålet med denne veilederen er å gi en metodikk for skredfareutredninger
og dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot skred i bratt terreng,
som oppfyller krav til sikker byggegrunn som gitt av plan- og bygningsloven
(pbl) § 28-1. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3) med
tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i
arealplanar".

Skria Aktsomhet utfører også naturfarevurderinger som omfatter kvikkleire
og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Her benyttes NVEsin veileder
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» Nr. 1/2019 ISSN: 1501-0678. Ved komplekse
oppdrag der det er fare for kvikkleire og områdeskred har Skria Aktsomhet
samarbeidsavtaler med geotekniske selskaper slik at den helhetlige
farevurderingen kan utføres i henhold ti l NVEsin veileder for utredning av
kvikkleire.

For Skria Aktsomhet AS
16. september 2022

f ? c A _
Rasmus Pedersen

Daglig leder
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Sammendrag 

Vurdert areal, hvor det planlegges etablering av deponi for rene og inerte masser er 
lokalisert på Linddal næringsområde i Flekkefjord kommune. Området dekker et areal 
på 16 dekar.  
 
Vurdert areal ligger i en terrengforsenkning med omliggende areal definert ved til dels 
svært bratte dalsider av fast fjell med tynt dekke av løsmasser over berggrunnen. 
Arealet berøres av aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred, 
mens det har tilstrekkelig god avstand til aktsomhetsområdet for flom. Området ligger 
over marine grense og marine avsetninger er ikke avsatt. Tiltaksområdet er vurdert som 
stabilt og oversiktlig. 
 
Basert på befaring, aktsomhetskart, kart, LiDAR data, ortofoto og historiske data er 
følgende vurderinger gjort.  

- Det er vurdert at omsøkt tiltak er innenfor sikkerhetsklasse S1/F1 jfr. TEK 17 med 
referanse til pbl. §28-1. 

- Steinsprang er dimensjonerende naturfare for lokasjonen. Med bakgrunn i ingen 
registrerte steinsprang, fravær av skredmateriale på tiltaksområdet samt 
tilstedeværelse av tett og grov skog i utløpsområde vurderes det som usannsynlig 
at steinsprang skal ramme deponiområdet. Vurdert areal har derav 
tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100. 

- Området fremstår med god områdedrenering, fast lagrede løsmasser samt store 
areal med vesentlig vegetasjon som binder løsmassene sammen. Fare for jord- og 
flomskred av betydning er vurdert som fraværende, og har derav tilfredsstillende 
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100. 

- Videre vurderes fare for snøskred av betydning som tilnærmet fraværende. Det 
forventes svært begrensede snødybder, både utløsnings- og utløpsområde er 
dekket av tett og relativt grov skog, samt at området er svært bratt. Det er derav 
vurdert at tiltaksområdet har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell 
sannsynlighet på 1/100. 

- Fare for flom vurderes som fraværende og har derav tilfredsstillende sikkerhet 
innenfor nominell sannsynlighet på 1/20. 
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Sammendrag

Vurdert areal, hvor det planlegges etablering av deponi for rene og inerte masser er
lokalisert på Linddal næringsområde i Flekkefjord kommune. Området dekker et areal
på 16 dekar.

Vurdert areal ligger i en terrengforsenkning med omliggende areal definert ved til dels
svært bratte dalsider av fast fjell med tynt dekke av løsmasser over berggrunnen.
Arealet berøres av aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred,
mens det har tilstrekkelig god avstand til aktsomhetsområdet for flom. Området ligger
over marine grense og marine avsetninger er ikke avsatt. Tiltaksområdet er vurdert som
stabilt og oversiktlig.

Basert på befaring, aktsomhetskart, kart, LiDARdata, ortofoto og historiske data er
følgende vurderinger gjort.

- Det er vurdertatomsøkt tiltak er innenfor sikkerhetsklasse Sl/Fl jfr. TEK17 med
referanse til pbl. §28-1.

- Steinsprang er dimensjonerende naturfare for lokasjonen. Med bakgrunn i ingen
registrerte steinsprang, fravær av skredmateriale på tiltaksområdet samt
tilstedeværelse av tett og grov skog i utløpsområde vurderes det som usannsynlig
at steinsprang skal ramme deponiområdet. Vurdert areal har derav
tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100.

- Området fremstår med god områdedrenering, fast lagrede løsmasser samt store
areal med vesentlig vegetasjon som binder løsmassene sammen. Fare for jord- og
flomskred av betydning er vurdert som fraværende, og har derav tilfredsstillende
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100.

- Videre vurderes fare for snøskred av betydning som tilnærmet fraværende. Det
forventes svært begrensede snødybder, både utløsnings- og utløpsområde er
dekket av tett og relativt grov skog, samt at området er svært bratt. Det er derav
vurdert at tiltaksområdet har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell
sannsynlighet på 1/100.

- Fare for flom vurderes som fraværende og har derav tilfredsstillende sikkerhet
innenfor nominell sannsynlighet på 1/20.
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Deponiet på Linddal næringsområde skal etableres, driftes og avsluttes i henhold til 
avfallsforskriftens § 9-15. 

- Ved etablering av deponi må fyllingsfront etableres av stor stein og blokker i 
nordøst. For å unngå setninger og sig må fyllingen etableres på faste masser – 
fortrinnsvis fast fjell.  

- I deponiområdet bør alt organisk materiale fjernes for å unngå råtning (sig) samt 
dannelse av deponigass. Videre bør masseutskifting vurderes for å etablere et 
godt drenerende sjikt i bunn deponi slik at grunnvann dreneres i henhold til 
kartlagt områdedrenering.  

- Løsmassedekket er tynt og fast fjell observeres like inntil deponiområdet - hele 
arealet fremstår med tilstrekkelig bæreevne. 

- Eksisterende bekk lokalisert sentralt i deponiområdet er planlagt lagt i rør 
samtidig som drenering langs flankene av deponiet etableres. Bekk og 
dreneringsgrøfter langs flankene går i samløp like nordøst av deponiet.  

- Tilkjørte masser vil bli fordelt lagvis med mektighet 1 – 1.5 meter hvorpå massene 
stabiliseres naturlig ved uttørking og komprimeres ved behov før nye masser 
tilføres. Lagvis og stabil oppbygging av deponiet vil, sammen med skissert 
helning, være avgjørende for deponi stabiliteten. Skråningshelning ved ferdig 
deponi må ikke overskride skråningshelning for deponerte masser beskrevet i 
Statens vegvesen, håndbok 018. 

- Ved oppnådd høyde og helning av fylling bør det, for å hindre trykkoppbygging og 
utvasking av deponimassene, etableres et tettingslag av impermeabelt 
minerallag. Videre optimal oppbygging fordrer etablering av dreneringslag slik at 
oppsamling av stillestående vann forhindres. 

- Topptetting av deponiet avsluttes med å etablere et toppdekke bestående av 
jordmasser eller kompost for etablering av landbruksmark.  

- I etterdriftsfasen bør det etableres kontrollpunkt for områdedrenering ved 
utløpsområdet. Dette for å holde kontroll på avrenningen fra deponiet. 
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Deponiet på Linddal næringsområde skal etableres, driftes og avsluttes i henhold til
avfallsforskriftens§ 9-15.

- Ved etablering av deponi må fyllingsfront etableres av stor stein og blokker i
nordøst. For å unngå setninger og sig må fyllingen etableres på faste masser -
fortrinnsvis fast fjell.

- I deponiområdet bør alt organisk materiale fjernes for å unngå råtning (sig) samt
dannelse av deponigass. Videre bør masseutskifting vurderes for å etablere et
godt drenerende sjikt i bunn deponi slik at grunnvann dreneres i henhold til
kartlagt områdedrenering.

- Løsmassedekket er tynt og fast fjell observeres like inntil deponiområdet - hele
arealet fremstår med tilstrekkelig bæreevne.

- Eksisterende bekk lokalisert sentralt i deponiområdet er planlagt lagt i rør
samtidig som drenering langs flankene av deponiet etableres. Bekk og
dreneringsgrøfter langs flankene går i samløp like nordøst av deponiet.

- Tilkjørte masser vil bli fordelt lagvis med mektighet l - 1.5 meter hvorpå massene
stabiliseres naturlig ved uttørking og komprimeres ved behov før nye masser
tilføres. Lagvis og stabil oppbygging av deponiet vil, sammen med skissert
helning, være avgjørende for deponi stabiliteten. Skråningshelning ved ferdig
deponi må ikke overskride skråningshelning for deponerte masser beskrevet i
Statens vegvesen, håndbok 018.

- Ved oppnådd høyde og helning av fylling bør det, for å hindre trykkoppbygging og
utvasking av deponimassene, etableres et tettingslag av impermeabelt
minerallag. Videre optimal oppbygging fordrer etablering av dreneringslag slik at
oppsamling av stillestående vann forhindres.

- Topptetting av deponiet avsluttes med å etablere et toppdekke bestående av
jordmasser eller kompost for etablering av landbruksmark.

- I etterdriftsfasen bør det etableres kontrollpunkt for områdedrenering ved
utløpsområdet. Dette for å holde kontroll på avrenningen fra deponiet.
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1. Innledning 

I sammenheng med utarbeiding av reguleringsplan for Linddal næringsområde er det 
planlagt for etablering av deponi for rene og inerte masser i terrengforsenkning mellom 
Linddalsknuten og Knaben. Før reguleringsplanen tas til behandling i Flekkefjord 
kommune kreves det en naturfarevurdering med fokus på skred i bratt terreng samt 
vurdering og plan for etablering, drift, avslutning og etterdrift av deponiet slik at 
tilstrekkelig god områdestabilitet og drenering etableres. Deponiet er planlagt med rene 
og inerte masser - deponikategori III.   
 
Kvina Maskin AS planlegger for masseuttak nordvest for deponilokasjonen. Deponi-
masser vil derav bestå av rene masser som ikke kan benyttes til andre formål. Det er 
videre planlagt for å etablere sikteanlegg på lokasjonen slik at deponerte masser i stor 
grad vil være homogene for de ulike sjiktene.  
 
Deponiet er planlagt lokalisert i terrengforsenkning mellom høydedragene Linddals-
knuten og Knaben og har beliggenhet omkring 250 meter sørvest av E39 langs 
Nulandsvika. Det totale areal av vurdert område er på omkring 16 dekar og dekker deler 
av eiendommene 101/1 og 101/68 (Figur 1 og Figur 2).  
 
Deponiområdet strekker seg fra omkring 80 moh. i nordøst til 125 moh. i sørvest. 
Arealet fremstår godt egnet som deponi hvor det avgrenses av høydedrag i sørøst og 
nordvest, mens naturlig avslutning mot sørvest er ved overgangen til myrlendt terreng 
på omkring 125 moh. Nedre del av deponiet skal legges ved overgang mot brattere 
terreng i retning E39 og Nulandsvika.  
 
Løsmassene i området er kartlagt til å være tynt humus- og torvdekke over 
berggrunnen, med innslag av tynt morenemateriale helt i nordøst. Planområdet ligger 
godt ovenfor marin grense og marin leire er utelukket på lokasjonen. 

Linddal næringsområde - deponi Skrid Aktsomhet

1. Innledning

I sammenheng med utarbeiding av reguleringsplan for Linddal næringsområde er det
planlagt for etablering av deponi for rene og inerte masser i terrengforsenkning mellom
Linddalsknuten og Knaben. Før reguleringsplanen tas til behandling i Flekkefjord
kommune kreves det en naturfarevurdering med fokus på skred i bratt terreng samt
vurdering og plan for etablering, drift, avslutning og etterdrift av deponiet slik at
tilstrekkelig god områdestabilitet og drenering etableres. Deponiet er planlagt med rene
og inerte masser - deponikategori Ill.

Kvina Maskin ASplanlegger for masseuttak nordvest for deponilokasjonen. Deponi-
masser vil derav bestå av rene masser som ikke kan benyttes til andre formål. Det er
videre planlagt for å etablere sikteanlegg på lokasjonen slik at deponerte masser i stor
grad vil være homogene for de ulike sjiktene.

Deponiet er planlagt lokalisert i terrengforsenkning mellom høydedragene Linddals-
knuten og Knaben og har beliggenhet omkring 250 meter sørvest av E39 langs
Nulandsvika. Det totale areal av vurdert område er på omkring 16 dekar og dekker deler
av eiendommene 101/1 og 101/68 (Figur l og Figur 2).

Deponiområdet strekker seg fra omkring 80 moh. i nordøst til 125 moh. i sørvest.
Arealet fremstår godt egnet som deponi hvor det avgrenses av høydedrag i sørøst og
nordvest, mens naturlig avslutning mot sørvest er ved overgangen til myrlendt terreng
på omkring 125 moh. Nedre del av deponiet skal legges ved overgang mot brattere
terreng i retning E39 og Nulandsvika.

Løsmassene i området er kartlagt til å være tynt humus- og torvdekke over
berggrunnen, med innslag av tynt morenemateriale helt i nordøst. Planområdet ligger
godt ovenfor marin grense og marin leire er utelukket på lokasjonen.
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Figur 1 Vurdert areal favner deler av eiendommene 101/1 og 101/68 og dekker areal for planlagt deponi for rene og inerte masser 
(rødt omriss). Deponiområdet ligger inntil areal definert til å ha vesentlig naturmangfoldverdi (grønt omriss). Deponiet vil ikke berøre 
naturmangfold området. Kilde kartverket.no. 

 

2. Bakgrunn 

I sammenheng med utarbeiding av reguleringsplan for Linddal næringsområde i 
Flekkefjord kommune har Skrid Aktsomhet, på vegne av Arkit Arealplan AS, fått i 
oppdrag å utarbeide en naturfarevurdering med fokus på skred i bratt terreng samt 
vurdering og plan for etablering, drift, avslutning og etterdrift av deponiet slik at 
tilstrekkelig god områdestabilitet og drenering etableres. Kvina Maskin AS, som 

Linddal næringsområde - deponi Skria Aktsomhet

Tegnforklaring

CJ Kartleggingsområde

D Omriss deponi

D Naturmangfoldverdi
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Figur 1 Vurdert arealfavner deler av eiendommene 101/1 og 101/68 og dekker areal for planlagt deponifor rene og inerte masser
(rødt omriss). Deponiområdet ligger inntil areal definert til å ha vesentlig naturmangfoldverdi (grønt omriss). Deponiet vil ikke berøre
naturmangfold området. Kilde kartverket.no.

2. Bakgrunn

I sammenheng med utarbeiding av reguleringsplan for Linddal næringsområde i
Flekkefjord kommune har Skrid Aktsomhet, på vegne av Arkit Arealplan AS, fått i
oppdrag å utarbeide en naturfarevurdering med fokus på skred i bratt terreng samt
vurdering og plan for etablering, drift, avslutning og etterdrift av deponiet slik at
tilstrekkelig god områdestabilitet og drenering etableres. Kvina Maskin AS, som
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driftsansvarlig, er i henhold til avfallsforskriften § 9-15 pålagt å utarbeide en plan for 
etablering, avslutning og etterdrift av deponiet. 
 
«Ved avslutning av et deponi, eller en avgrenset del av dette, inntrer meldeplikt mv. i samsvar med 
forurensningsloven § 20. 
 
Et deponi, eller en del av det, kan bare anses som endelig avsluttet dersom forurensningsmyndigheten 
har gjennomført en sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Dette 
reduserer ikke den driftsansvarliges ansvar i forhold til vilkårene for tillatelsen. 
 
Når et deponi er endelig avsluttet, skal den driftsansvarlige sørge for vedlikehold, overvåking og 
kontroll i etterdriftsfasen i samsvar med vedlegg III til dette kapitlet. Den driftsansvarlige skal 
underrette forurensningsmyndigheten om enhver betydelig skadevirkning på miljøet som avsløres ved 
kontroll- og overvåkingsprosedyrene.» 
 
Tiltaksplanen for etablering krever vurdering av følgende problemstillinger: 

- skred i bratt terreng 
- drenering fra deponiområdet 
- generell områdestabilitet  

Grunnlaget for vurderingene av området er basert på nasjonale aktsomhetskart samt 
feltobservasjoner. Samtidig må en hensynta at arealet vil gjennomgå vesentlige terreng 
endringer gjennom deponiets driftsfase – endringene er, så langt det lar seg gjøre, 
ivaretatt i vurderingen. 
 
Området er befart 23.08.2022 av geolog Marinius Øygaren. Magne Skoland og Nils 
Bernt Williamsen fra henholdsvis Arkit AS og Kvina Maskin AS var også til stede ved 
befaring. Feltarbeid og befaring er i all hovedsak konsentrert lokalt rundt planlagt 
lokasjon samt tilliggende bratte fjellsider. Regional forståelse og bakgrunn ble hentet fra 
kart og aktuelle rapporter. Som bakgrunn for aktuelle områdeutfordringer og 
vurderinger er følgende materiale benyttet: 

- Kart og flyfoto 
- Geologiske kart 
- Aktsomhetskart for naturfarer 
- Høyoppløselige LiDAR data 
- Lokale kilder 
- Observasjoner fra befaring 
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driftsansvarlig, er i henhold til avfallsforskriften § 9-15 pålagt å utarbeide en plan for
etablering, avslutning og etterdrift av deponiet.

«Ved avslutning av et deponi, eller en avgrenset del av dette, inntrer meldeplikt mv. i samsvar med
forurensningsloven § 20.

Et deponi, eller en del av det, kan bare anses som endelig avsluttet dersom forurensningsmyndigheten
har gjennomført en sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårenefo r avslutning er oppfylt. Dette
reduserer ikke den driftsansvarliges ansvar i forhold til vilkårenefo r tillatelsen.

Når et deponi er endelig avsluttet, skal den driftsansvarlige sørgef o r vedlikehold, overvåking og
kontroll i etterdriftsfasen i samsvar med vedlegg Ill t i l dette kapitlet. Den driftsansvarlige skal
underretteforurensningsmyndigheten om enhver betydelig skadevirkning på miljøet som avsløres ved
kontroll- og overvåkingsprosedyrene.»

Tiltaksplanen for etablering krever vurdering av følgende problemstillinger:
- skred i bratt terreng
- drenering fra deponiområdet
- generell områdestabilitet

Grunnlaget for vurderingene av området er basert på nasjonale aktsomhetskart samt
feltobservasjoner. Samtidig må en hensynta at arealet vil gjennomgå vesentlige terreng
endringer gjennom deponiets driftsfase - endringene er, så langt det lar seg gjøre,
ivaretatt i vurderingen.

Området er befart 23.08.2022 av geolog Marinius Øygaren. Magne Skoland og Nils
Bernt Williamsen fra henholdsvis Arkit ASog Kvina Maskin ASvar også til stede ved
befaring. Feltarbeid og befaring er i all hovedsak konsentrert lokalt rundt planlagt
lokasjon samt tilliggende bratte fjellsider. Regional forståelse og bakgrunn ble hentet fra
kart og aktuelle rapporter. Som bakgrunn for aktuelle områdeutfordringer og
vurderinger er følgende materiale benyttet:

- Kart og flyfoto
- Geologiske kart
- Aktsomhetskart for naturfarer
- Høyoppløselige LiDARdata
- Lokale kilder
- Observasjoner fra befaring
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Figur 2 Planlagt deponiområde ligger i en terrengforsenkning mellom Linddalsknuten i nordvest og Knaben i sørøst. Nedre kant ligger 
omkring 250 meter sørvest av E39, mens øvre kant avgrenses av flatt og myrlendt terreng. Omliggende dalsider fremstår 
hovedsakelig som skogkledde. Vurdert areal er markert med rødt omriss. Kilde kartverket.no 

 
2.1. Plan- og bygningslovens sikkerhetsreduserende tiltak  

I henhold til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (§ 7.2 og § 7.3) er kravet til 
sikkerhet mot flom (F1, F2, F3) og skred (S1, S2, S3) basert på 3 sikkerhetsklasser. 
Inndeling er basert på konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet. 
Sikkerhetsnivåene i forskriftene er satt ut ifra at sikkerheten skal ivaretas både for 
mennesker, materielle og økonomiske verdier (Tabell 1 og Tabell 2).  
 
I henhold til beskrivelse av tiltakets art «etablering av deponi for rene og inerte masser» 
er det naturlig å plassere tiltaket i sikkerhetsklasse S1/F1. Det planlegges ikke for bygg 
med personopphold. 
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Figur 2 Planlagt deponiområde ligger i en terrengforsenkning mellom linddalsknuten i nordvest og Knaben i sørøst. Nedre kant ligger
omkring 250 meter sørvest av E39, mens øvre kant avgrenses av flatt og myrlendt terreng. Omliggende dalsider fremstår
hovedsakelig som skogkledde. Vurdert areal er markert med rødt omriss. Kilde kartverket.no

2.1. Plan- og bygningslovens sikkerhetsreduserende tiltak

I henhold til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (§ 7.2 og§ 7.3) er kravet til
sikkerhet mot flom (Fl, F2, F3) og skred (Sl, S2, S3) basert på 3 sikkerhetsklasser.
Inndeling er basert på konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet.
Sikkerhetsnivåene i forskriftene er satt ut ifra at sikkerheten skal ivaretas både for
mennesker, materielle og økonomiske verdier (Tabell l og Tabell 2).

I henhold til beskrivelse av tiltakets art «etablering av deponi for rene og inerte masser»
er det naturlig å plassere tiltaket i sikkerhetsklasse Sl/Fl. Det planlegges ikke for bygg
med personopphold.
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Tabell 1 Krav til flomsikkerhet ifølge plan- og bygningsloven (§ 7.2). 

 
Tabell 2 Krav til skredsikkerhet ifølge plan- og bygningsloven (§ 7.3). 

 
 

2.2. Geologi 

Området ligger innenfor den svekonorvegiske fjellkjeden som ble dannet for 1150 – 950 
millioner år siden. Fjellkjeden består av proterozoiske bergarter tilhørende Telemark 
litotektoniske enhet. Hovedbergart i undersøkelsesområdet er definert som båndgneis 
med varierende mineralinnhold som stedvis er migmatittisk (Figur 3). 
 
Jordsmonnet i området er generelt skrint med tynne lag av humus, torv og 
morenemateriale over berggrunnen. Omliggende høydedrag er definert som bart fjell 
(Figur 4). Planområdet fremstår i all hovedsak med tynt dekke av humus og torv med et 
mindre område dekket av morenemateriale i nordøst. Vurdert areal ligger godt ovenfor 
den marine grense. 
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Tabell l Krav til flomsikkerhet ifølge plan- og bygnings/oven (§ 7.2).

Sikkerhe tsk lasse Størs te n o m i n e l l e
E k s e m p e l påbyggve rk i n n e n klassen

f o r f l o m
K o n s e k v e n s

år l i ge sannsyn l i ghe t

I

Normalt byggverk med l i te personopphold og små økonomiske el ler
Fl Liten 1/20 andre samfunnsmessige konsekvenser. Byggverk som kan inngå i denne

sikkerhetsklassen er garasje lagerbygning med l i te personopphold.

Normalt de fleste byggverk beregnet for personopphold. Byggverk som
kan inngå i denne sikkerhetsklassen er typisk bolig, fr i trdsbolig og

F2 Middels 1/200 campinghytte, garasjeanlegg, brakkerigg, skole og barnehage,
kontorbygning, industribygg og driftsbygning i landbruket som ikke
inngår i sikkerhetsklasse Fl.
Byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der
oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene. Typisk for
særlig sårbare grupper av befolkningen som sykehjem, sykehus,

F3 Stor 1/1000 brannstasjon, poli t istasjon, sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor
samfunnsmessig betydning. Men også avfallsdeponier der
oversvømmelse kan gi forurensningsfare el ler deponier som omfattes
av storulykkeforskriften.

Tabell l Krav til skredsikkerhet ifølge plan- og bygnings/oven (§ 7.3).

Sikkerhetsklasse Største nominelle
Konsekvens Eksempel på byggverk innen klassen

f o r skred årl ige sannsynlighet

Sl Liten 1/100
Normalt ikke oppholder seg personer. Mindre garasjer, båtnaust, lagerskur med
file personoppholdlog mindre brygger for sport og fritid.

Normalt opphold maks 25 pers..og/eller der del er middels økonomiske eller

52 Middels t/1000
samfunnsmessige konsekvenser. Enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil 10
boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsby11ninser i landbruket, samt
mindre kaier 011havneanlegg.

Normalt opphold over 25 pers og/eller der det er store økonomiske eller andre
samfunnsmessige konsekvenser. Eneboliger i k1ede/rekkehus med tre enheter

S3 Stor 1/5000 eller mer, lboligblokker, brakkerigser, næringsbygg,sterre drifl'Sbygninger, skoler,
barnehager, lokale beredskaps-institusjoner overnattingssteder og
pubfikumsbvgg,

2.2. Geologi

Området ligger innenfor den svekonorvegiske fjellkjeden som ble dannet for 1150 - 950
millioner år siden. Fjellkjeden består av proterozoiske bergarter tilhørende Telemark
litotektoniske enhet. Hovedbergart i undersøkelsesområdet er definert som båndgneis
med varierende mineralinnhold som stedvis er migmatittisk (Figur 3).

Jordsmonnet i området er generelt skrint med tynne lag av humus, torv og
morenemateriale over berggrunnen. Omliggende høydedrag er definert som bart fjell
(Figur 4). Planområdet fremstår i all hovedsak med tynt dekke av humus og torv med et
mindre område dekket av morenemateriale i nordøst. Vurdert areal ligger godt ovenfor
den marine grense.
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Figur 3 Berggrunnen i kartutsnittet er definert til å bestå av båndgneiser med varierende mineralinnhold som stedvis er migmatittisk 
samt amfibolitt. Omriss av vurdert areal er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no. 

 
Figur 4 Jordsmonnet fremstår i all hovedsak som skrint med tynt dekke av humus, torv og morenemateriale over berggrunnen. 
Omliggende høydedrag er definert med bart fjell mens skredavsetninger er kartlagt for nordlig del av fjellfoten langs Knaben. Vurdert 
areal er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no. 
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Figur 3 Berggrunnen i kartutsnittet er definert til å bestå av båndgneiser med varierende minera/innhold som stedvis er migmatittisk
samt amfibolitt. Omriss av vurdert areal er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no.

Tegnforklaring
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Figur 4 Jordsmonnet fremstår i all hovedsak som skrint med tynt dekke av humus, torv og morenemateriale over berggrunnen.
Omliggende høydedrag er definert med bart fjell mens skredavsetninger er kartlagt for nordlig del av fjellfoten langs Knaben. Vurdert
areal er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no.
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2.3. Topografi og vegetasjon 

Området hvor det planlegges for etablering av deponi for rene og inerte masser ligger i 
en terrengforsenkning mellom Linddalsknuten i nordvest og Knaben i sørøst. 
Forsenkninger stryker nordøst – sørvest gjennom terrenget. Spesielt lien er retning 
Knaben fremstår med stor bratthet med vesentlige steile parti. Tilnærmet flate parti er 
lokalisert både like sørvest og nordøst av skissert deponiområde.  
 
Skissert deponiområde utgjør et areal på omkring 16 dekar og strekker seg fra omkring 
80 – 125 moh. Et mindre vassdrag renner sentralt gjennom område og definerer bunn 
forsenkning. Videre fremstår forsenkning stedvis med tilnærmet flate parti med bratte 
omliggende parti – spesielt mot sørøst (Figur 5).  
 
Helningskart for utløsning av snøskred (Figur 6) samsvarer i all hovedsak med de 
bratteste partiene i retning Knaben. Det vurderes til at de bratteste partiene i sørøst har 
for stor helning til at vesentlige snømengder vil kunne ansamles og bygges opp. Videre 
er hele området med kritisk bratthet for utløsning av snøskred dekket av skog (Figur 2). 

 
Figur 5 Helningskart for jordskred viser hvordan terrenget varierer fra lett kupert ved vurdert areal til bratt terreng med vesentlige 
steile parti mot sørøst. Deponiområde er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no 
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2.3. Topografi og vegetasjon

Området hvor det planlegges for etablering av deponi for rene og inerte masser ligger i
en terrengforsenkning mellom Linddalsknuten i nordvest og Knaben i sørøst.
Forsenkninger stryker nordøst - sørvest gjennom terrenget. Spesielt lien er retning
Knaben fremstår med stor bratthet med vesentlige steile parti. Tilnærmet flate parti er
lokalisert både like sørvest og nordøst av skissert deponiområde.

Skissert deponiområde utgjør et areal på omkring 16 dekar og strekker seg fra omkring
80 - 125 moh. Et mindre vassdrag renner sentralt gjennom område og definerer bunn
forsenkning. Videre fremstår forsenkning stedvis med tilnærmet flate parti med bratte
omliggende parti - spesielt mot sørøst (Figur 5).

Helningskart for utløsning av snøskred (Figur 6) samsvarer i all hovedsak med de
bratteste partiene i retning Knaben. Det vurderes til at de bratteste partiene i sørøst har
for stor helning til at vesentlige snømengder vil kunne ansamles og bygges opp. Videre
er hele området med kritisk bratthet for utløsning av snøskred dekket av skog (Figur 2).
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•·-Figur 5 Helningskart for jordskred viser hvordan terrenget varierer fra lett kupert ved vurdert areal til bratt terreng med vesentlige
steile parti mot sørøst. Deponiområde er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no
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Figur 6 Helningskart for snøskred viser fokuserte områder med kraftig hellende terreng sørøst for tiltaksområdet, hvor helning angir 
potensiell kritisk bratthet for utløsing av snøskred. Deponiområde er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no 

 
Ved hjelp av detaljene LiDAR dataene viser kan geologiske strukturer og former 
kartlegges på en god måte. Identifisering av lokale dalsøkk, vassdrag, høydedrag, steile 
skrenter, skredvifter, steinsprangavsetninger, sannsynlige skredbaner og områdets 
generelle helning er essensiell informasjon for vurdering av naturfare og omfanget 
eventuelle hendelser forventes å ha.  
 
Skissert deponiområde er definert av terrengforsenkning med omliggende høydedrag. 
Selve forsenkningen og areal i nordøst og sørvest fremstår med relativt glatt overflate 
noe som indikerer tilstedeværelse av løsmasser (Figur 7). For omliggende høydedrag er 
bildet et annet – godt synlige geologiske strukturer og lineament antyder svært skrint 
jordsmonn med vesentlige areal bart fjell. Bratte parti med bart fjell angir potensielle 
utløsningsområde for steinsprang. 
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Figur 6 Helningskart for snøskred viser fokuserte områder med kraftig hellende terreng sørøst for tiltaksområdet, hvor helning angir
potensiell kritisk bratthet for utløsing av snøskred. Deponiområde er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no

Ved hjelp av detaljene LiDAR dataene viser kan geologiske strukturer og former
kartlegges på en god måte. Identifisering av lokale dalsøkk, vassdrag, høydedrag, steile
skrenter, skredvifter, steinsprangavsetninger, sannsynlige skredbaner og områdets
generelle helning er essensiell informasjon for vurdering av naturfare og omfanget
eventuelle hendelser forventes å ha.

Skissert deponiområde er definert av terrengforsenkning med omliggende høydedrag.
Selve forsenkningen og areal i nordøst og sørvest fremstår med relativt glatt overflate
noe som indikerer tilstedeværelse av løsmasser (Figur 7). For omliggende høydedrag er
bildet et annet - godt synlige geologiske strukturer og lineament antyder svært skrint
jordsmonn med vesentlige areal bart fjell. Bratte parti med bart fjell angir potensielle
utløsningsområde for steinsprang.

13 av 57



 
Linddal næringsområde - deponi                  Skrið Aktsomhet 
 
 

14 av 57 
 

 
Figur 7 Skyggedata 2D illustrasjon ved bruk av LiDAR data (DTM) fra 2012. Området fremstår i all hovedsak med løsmasser i 
forsenkninger i terrenget (glatte parti), mens høydedrag fremstår med tilnærmet bart fjell (irregulariteter i dataene). NØ – SV (gule 
stiplede linjer) og SØ - NV (oransje stiplede linjer) strykende geologiske lineament skjærer gjennom området. Sentralt i deponiområdet 
er det kartlagt et mindre vassdrag (blå stiplet linje). Tiltaksområdet er markert med rødt omriss. LiDAR datagrunnlag er 0.25 x 0.25m. 
Kilde kartverket.no 

Omliggende lier er hovedsakelig dekket av skog av varierende tetthet (Figur 8). Ut fra 
utbredelse og tetthet av skog er det ingen indikasjoner på skredaktivitet i nyere tid – 
det er ingen åpenbare skredrenner. Potensielt skredutsatte områder er i stor grad 
dekket av blandingsskog (Figur 9). 
 
Vegetasjon kan utgjøre en viktig barriere både for å redusere faren for at snøskred 
utløses samt redusere omfang og utbredelse dersom skredhendelser skulle inntreffe. 
Omliggende dalsider fremstår med stor grad av kronedekning og med relativt grov skog 
(Figur 10 og Figur 11). Både tetthet og kronedekning tilsier at tilstedeværelse av skog 
har en dempende effekt ved eventuelle hendelser. Hele utløsningsområdet for snøskred 
fremstår med vesentlig grad av kronedekning noe som vurderes til å redusere faren for 
ansamling og utløsning av betydelige snøskred samtidig som skogen vil ha en dempende 
effekt ved eventuelle steinspranghendelser. 
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Figur 7 Skyggedata 2D illustrasjon ved bruk av liDAR data {DTM} fra 2012. Området fremstår i all hovedsak med løsmasser i
forsenkninger i terrenget (glatte parti), mens høydedragfremstår med tilnærmet bart fjell (irregulariteter i dataene). N Ø - S V (gule
stiplede linjer) og SØ - NV (oransje stiplede linjer) strykende geologiske lineament skjærer gjennom området. Sentralt i deponiområdet
er det kartlagt et mindre vassdrag (blå stiplet linje). Tiltaksområdet er markert med rødt omriss. liDAR datagrunnlag er 0.25 x 0.25m.
Kilde kartverket.no

Omliggende lier er hovedsakelig dekket av skog av varierende tetthet (Figur 8). Ut fra
utbredelse og tetthet av skog er det ingen indikasjoner på skredaktivitet i nyere tid -
det er ingen åpenbare skredrenner. Potensielt skredutsatte områder er i stor grad
dekket av blandingsskog (Figur 9).

Vegetasjon kan utgjøre en viktig barriere både for å redusere faren for at snøskred
utløses samt redusere omfang og utbredelse dersom skredhendelser skulle inntreffe.
Omliggende dalsider fremstår med stor grad av kronedekning og med relativt grov skog
(Figur 10 og Figur 11). Både tetthet og kronedekning tilsier at tilstedeværelse av skog
har en dempende effekt ved eventuelle hendelser. Hele utløsningsområdet for snøskred
fremstår med vesentlig grad av kronedekning noe som vurderes til å redusere faren for
ansamling og utløsning av betydelige snøskred samtidig som skogen vil ha en dempende
effekt ved eventuelle steinspranghendelser.
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Figur 8 Skyggedata 2D illustrasjon ved bruk av LiDAR data (DOM). Av DOM dataene fremheves bygninger og vegetasjon på en god 
måte, mens geologiske strukturer og former i større grad dekkes av vegetasjon. Store deler av området er dekket av skog med 
varierende tetthet og grovhet. Det er ikke mulig å identifisere åpenbare skredrenner. Tiltaksområde er markert med rødt omriss. 
LiDAR datagrunnlag er 0.25 x 0.25 m. Kilde kartverket.no. 

 
Figur 9 Treslag for vurdert areal. Området har hovedsakelig lauv og furuskog med spredte innslag av gran. Tiltaksområdet er markert 
med rødt omriss. Kilde: Nibio.no 
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Figur 10 Tetthet skog for vurdert areal. Lien sørøst av deponiområdet fremstår med relativt tett og grov skog. Tiltaksområdet er 
markert med rødt omriss. Kilde: Nibio.no 

 
Figur 11 Kronedekning for vurdert areal. Lien sørøst av tiltaksområdet fremstår hovedsakelig med kronedekning på over 80% noe som 
vurderes til å redusere fare for større ansamling av snø og utløsning av snøskred betydelig samtidig som omfang av eventuelle 
steinsprang vil reduseres. Tiltaksområdet er markert med rødt omriss. Kilde: Nibio.no 
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3D visualiseringen av LiDAR dataene gir en bedre dybde og forståelse av terrenget i 
området (Figur 12). Sørøst av deponiområdet fremstår terrenget svært bratt med steile 
skrenter med høyde 30 – 40 meter relativt tett inntil deponiområdet – utbredelse av 
historiske steinsprang avsetninger er markert på kartet. For omliggende høydedrag er 
geologiske strukturer fremtredende, og jordsmonnet er generelt skrint i de bratteste 
partiene. Selve deponiområdet er lokalisert i forsenkning med noe, men begrenset 
løsmassedekke. Samtidig er det kartlagt et mindre vassdrag sentralt i deponiområdet 
(Figur 12). 
 
Terrengvariasjoner og vegetasjon kan videre visualiseres ved tverrsnitt (Figur 13). 
Tverrsnittet er lagt på tvers av deponiet og viser tilliggende steile fjellsider mot sørøst – 
Knaben. Enkelte av skrentene har en høyde på opp mot 40 meter. Tverrsnitt viser videre 
at store deler av fjellsiden er dekket av tett og relativt grov skog og utløsningsområdene 
for snøskred samt utløpsområdet for steinsprang er derav dekket av skog. Skog bidrar 
til å redusere faren for utløsning av snøskred samtidig som tett vegetasjon bidrar til å 
redusere omfang av eventuelle steinsprang. 

 
Figur 12 3D illustrasjon i skala 1:1 med bakgrunn i LiDAR datagrunnlag på 0.25 x 0.25 m og med kart frembrakt i samme oppløsning. 
Illustrasjonen viser lokalisering av deponiområde i forhold til omliggende terreng. Mot sørøst er det kartlagt betydelige skrenter med 
vesentlig omfang (røde piler). Fjellsiden fremstår generelt sett stabil, men med kartlagte skredvifter (oransje stiplede omriss) langs 
fjellfoten samt spredte blokker noe lengre ned i dalsiden (gul stiplet linje). Et mindre vassdrag (blå stiplet linje) er lokalisert sentralt i 
deponiområdet. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde kartverket.no. 

Linddal næringsområde - deponi Skria Aktsomhet

3D visualiseringen av LiDARdataene gir en bedre dybde og forståelse av terrenget i
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Knaben. Enkelte av skrentene har en høyde på opp mot 40 meter. Tverrsnitt viser videre
at store deler av fjellsiden er dekket av tett og relativt grov skog og utløsningsområdene
for snøskred samt utløpsområdet for steinsprang er derav dekket av skog. Skog bidrar
til å redusere faren for utløsning av snøskred samtidig som tett vegetasjon bidrar til å
redusere omfang av eventuelle steinsprang.

Knaben

Figur 12 3D illustrasjon i skala 1:1 med bakgrunn i liDAR datagrunnlag på 0.25 x 0.25 m og med kart frembrakt i samme oppløsning.
Illustrasjonen viser lokalisering av deponiområde i forhold til omliggende terreng. Mot sørøst er det kartlagt betydelige skrenter med
vesentlig omfang (røde piler). Fjellsidenfremstår generelt sett stabil, men med kartlagte skredvifter (oransje stiplede omriss) langs
fjellfoten samt spredte blokker noe lengre ned i da/siden (gul stiplet linje). Et mindre vassdrag (blå stiplet linje) er lokalisert sentralt i
deponiområdet. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde kartverket.no.
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Figur 13 Tverrsnitt i 1:1 skala fra nordvest mot sørøst. Tverrsnittet viser betydelige steile parti like sørøst for deponiområdet. LiDAR 
kombinasjonen av DTM (blå) og DOM (grønn) viser soner med vegetasjon og det kommer frem at lien er dekket av tett og til dels grov 
vegetasjon. Horisontal og vertikal skala i meter. Kilde kartverket.no. 

 

2.4. Aktsomhetskart - risiko for flom og skred 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for utarbeidelse av 
aktsomhetskart for ulike naturfarer. Kartene er utelukkende modellbaserte og angir 
bl.a. område med mulig fare for skred, flom, utbredelse av marin leire m.m. 
Aktsomhetskartene viser, på grunn av begrenset oppløselighet i terrengmodellen, ikke 
løsneområde hvor høydeforskjell er mindre enn 15 - 20 meter. Lokale skråninger og 
skrenter vil derfor i stor grad falle utenfor aktsomhetskartleggingen. 
 
Det ligger ingen feltobservasjoner til grunn for aktsomhetskartene, noe som gjør at 
viktige detaljer som vegetasjon, klima, løsmasser og berggrunn ikke er hensyntatt ved 
utarbeidelse av kartene. Aktsomhetskartene viser områder med mulig fare for de 
forskjellige naturfarer, men gir ingen informasjon om sannsynlighet eller hyppighet. 
Kartene gir likevel en god indikasjon på hvor det er behov for ytterlige undersøkelser.  
 

2.5. Aktsomhetskart skred  

Skissert deponiområde ligger helt eller delvis innenfor aktsomhetsområdene for 
snøskred (Figur 14) steinsprang (Figur 15) og jord- og flomskred (Figur 16). 
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Figur 13 Tverrsnitt i 1:1 skala fra nordvest mot sørøst. Tverrsnittet viser betydelige steile parti like sørøst for deponiområdet. li DAR
kombinasjonen av DTM (blå) og DOM (grønn) viser soner med vegetasjon og det kommerfrem at lien er dekket av tett og til dels grov
vegetasjon. Horisontal og vertikal skala i meter. Kilde kartverket.no.

2.4. Aktsomhetskart - risiko for flom og skred

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for utarbeidelse av
aktsomhetskart for ulike naturfarer. Kartene er utelukkende modellbaserte og angir
bl.a. område med mulig fare for skred, flom, utbredelse av marin leire m.m.
Aktsomhetskartene viser, på grunn av begrenset oppløselighet i terrengmodellen, ikke
løsneområde hvor høydeforskjell er mindre enn 15 - 20 meter. Lokale skråninger og
skrenter vil derfor i stor grad falle utenfor aktsomhetskartleggingen.

Det ligger ingen feltobservasjoner til grunn for aktsomhetskartene, noe som gjør at
viktige detaljer som vegetasjon, klima, løsmasser og berggrunn ikke er hensyntatt ved
utarbeidelse av kartene. Aktsomhetskartene viser områder med mulig fare for de
forskjellige naturfarer, men gir ingen informasjon om sannsynlighet eller hyppighet.
Kartene gir likevel en god indikasjon på hvor det er behov for ytterlige undersøkelser.

2.5. Aktsomhetskart skred

Skissert deponiområde ligger helt eller delvis innenfor aktsomhetsområdene for
snøskred (Figur 14) steinsprang (Figur 15) og jord- og flomskred (Figur 16).
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Figur 14 Aktsomhetskart snøskred. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no. 

 

 
Figur 15 Aktsomhetskart steinsprang. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no. 
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Figur 14 Aktsomhetskart snøskred. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no.
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Figur 16 Aktsomhetskart jord- og flomskred. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no. 

 
Informasjon om historiske skredhendelser er samlet i skredhendelsesdatabasen til NVE 
og gir et godt grunnlag for vurdering av skredfare (Figur 17). Dette til tross for at 
spesielt eldre skredhendelser ikke nødvendigvis er lokalisert nøyaktig.  
 
Det er ikke registrert skredhendelser på vurdert areal, men det er rapportert om flere, 
hovedsakelig løsmasseskred, nord av vurdert areal.  
 
Nærmeste skredhendelser ligger 200 – 300 meter nord for deponiområdet. Ut fra 
databasen vurderes skredene til å ha hatt begrenset omgang og utbredelse. Videre 
nordover, omkring 1,5 km, på Austad, er det registrert flere løsmasseskred. Skredene 
har medført noe skade, men fremstår fra databasen til å være av moderat omfang og 
utbredelse. 
 
Ut fra lokasjon og utløsende faktor vurderes hendelsene til å ha liten - moderat relevans 
for vurdert areal. Hendelsene viser likevel at løsmassene i området kan opptre ustabilt 
under gitte ekstreme forhold. 
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Figur 16 Aktsomhetskart jord- ogflomskred. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no.

Informasjon om historiske skredhendelser er samlet i skredhendelsesdatabasen til NVE
og gir et godt grunnlag for vurdering av skredfare (Figur 17). Dette til tross for at
spesielt eldre skredhendelser ikke nødvendigvis er lokalisert nøyaktig.

Det er ikke registrert skredhendelser på vurdert areal, men det er rapportert om flere,
hovedsakelig løsmasseskred, nord av vurdert areal.

Nærmeste skredhendelser ligger 200 - 300 meter nord for deponiområdet. Ut fra
databasen vurderes skredene til å ha hatt begrenset omgang og utbredelse. Videre
nordover, omkring 1,5 km, på Austad, er det registrert flere løsmasseskred. Skredene
har medført noe skade, men fremstår fra databasen til å være av moderat omfang og
utbredelse.

Ut fra lokasjon og utløsende faktor vurderes hendelsene til å ha liten - moderat relevans
for vurdert areal. Hendelsene viser likevel at løsmassene i området kan opptre ustabilt
under gitte ekstreme forhold.
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Figur 17 Kartet viser registrerte skredhendelser rapportert til NVEs skredhendelsesdatabase i et større område rundt Nulandsvika i 
Flekkefjord kommune. Det er registrert spredte jordskred- og steinspranghendelser innen kartutsnittet, men ingen på eller i 
umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. Deponiområdet er markert rødt omriss. Kilde ngu.no 

 
2.6. Aktsomhetskart flom  

Aktsomhetskartet for flom viser at planområdet er lokalisert med tilstrekkelig god 
avstand til flomutsatte vassdrag (Figur 18) og at tiltaket ikke berøres av 
aktsomhetsområdet for flom.  
 
Det skal likevel påpekes at et mindre vassdrag/ vassig er lokalisert sentralt i planlagt 
deponiområde – vassdraget vil kunne påvirke områdestabiliteten. Det er derav vesentlig 
at områdedrenering ivaretas på en best mulig måte og at eventuelle endringer i 
dreneringsmønster, som en følge av etablering av deponi, kartlegges på en god måte. 
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Figur 17 Kartet viser registrerte skredhende/ser rapportert til NVEs skredhende/sesdatabase i et større område rundt Nulandsvika i
Flekkefjord kommune. Det er registrert spredte jordskred- og steinspranghende/ser innen kartutsnittet, men ingen på eller i
umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. Deponiområdet er markert rødt omriss. Kilde ngu.no

2.6. Aktsomhetskart flom

Aktsomhetskartet for flom viser at planområdet er lokalisert med tilstrekkelig god
avstand til flomutsatte vassdrag (Figur 18) og at tiltaket ikke berøres av
aktsomhetsområdet for flom.

Det skal likevel påpekes at et mindre vassdrag/ vassig er lokalisert sentralt i planlagt
deponiområde - vassdraget vil kunne påvirke områdestabiliteten. Det er derav vesentlig
at områdedrenering ivaretas på en best mulig måte og at eventuelle endringer i
dreneringsmønster, som en følge av etablering av deponi, kartlegges på en god måte.
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Figur 18 Aktsomhetskart flom. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no 

 
2.7. Aktsomhetskart marin grense 

Vurdert areal er lokalisert godt ovenfor den marine grense slik den er definert av NGU 
og fare for marin leire er derfor ikke videre utredet. 
 

2.8. Andre farer  

Ved etablering, drift og avslutning av deponi for rene og inerte masser må andre 
risikovurderinger enn områdestabilitet og drenering legges til grunn for en helhetlig og 
sikker evaluering. Dette være seg forurensing av grunnvann, luft og lyd forurensing 
samt skade på eksisterende infrastruktur (elforsyning, VA anlegg mm). Hensyn i forhold 
til andre risikoelement er bl.a ivaretatt ved «Naturtypekartlegging» (2022).  
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Figur 18 Aktsomhetskart flom. Deponiområdet er markert med rødt omriss. Kilde ngu.no

2.7. Aktsomhetskart marin grense

Vurdert areal er lokalisert godt ovenfor den marine grense slik den er definert av NGU
og fare for marin leire er derfor ikke videre utredet.

2.8. Andre farer

Ved etablering, drift og avslutning av deponi for rene og inerte masser må andre
risikovurderinger enn områdestabilitet og drenering legges til grunn for en helhetlig og
sikker evaluering. Dette være seg forurensing av grunnvann, luft og lyd forurensing
samt skade på eksisterende infrastruktur (elforsyning, VA anlegg mm). Hensyn i forhold
til andre risikoelement er bl.a ivaretatt ved«Naturtypekartlegging» (2022).
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2.9. Klimatiske forhold 

Norsk klimaservicesenter er ansvarlige for utarbeidelse av klimaprofil med fokus på 
endringer fra dagens klima (1971 – 2000) til slutten av århundret (2071 – 2100). 
Utregninger og modeller for Agder viser at klimaendringene vil kunne medføre vesentlig 
økning og behov for tilpasning i forhold til ekstrem nedbør, flom, jord- og flomskred 
samt økning av vannstand ved stormflo. 
 
Det er ikke gjennomført detaljert klimatisk analyse for tiltaksområdet, og vurderingen 
er basert på værstatistikk sett i forhold til beregnet klimaprofil og forventet økning i 
hendelser relatert til ekstremvær. Datagrunnlaget for nedbør og snødybde er hentet fra 
værstasjonen ved Flekkefjord (3 km vest), mens tilsvarende data for temperatur er 
hentet fra Lista Fyr (omkring 2 mil sør). Grunnlaget er sammenholdt og vurdert i forhold 
til andre omliggende målestasjoner og kontrollpunkt.  
 
Det kommer betydelige nedbørsmengder i regionen (Tabell 3 og Tabell 4) og en normal 
årsnedbør ligger på like i underkant av 2200 mm. Nedbøren kommer hovedsakelig i 
løpet og høst og tidlig vinter, men med spredte og betydelig topper (Tabell 4 og Tabell 
5). Samtidig indikerer klimaprofil for området at forventet nedbør for døgn med kraftig 
nedbør vil øke med 20 %, mens intensitet for kortere perioder vil oppleve enda større 
økning. Økende frekvens av ekstremvær hendelser vil bidra til økte og hyppigere 
flomtopper samt at kartlagte flomtopper med overveiende sannsynlighet vil overgås. 
 
Vurdert areal fremstår med svært begrenset nedbørsfelt - nedbørsfeltet tilsvarer mer 
eller mindre det vurderte areal (Figur 1). Det forventes derav begrenset drenering ut fra 
området. 
 
Lokaliteten ligger i et område dominert av sørvestlandsk kystklima med vesentlige 
nedbørsmengder og mildvær (Tabell 6). Klimaet gir noe variasjon i lokale og regionale 
snødybder (Tabell 6, Tabell 7 og Tabell 8), men området har generelt sett svært 
begrensede snødybder. Gjennomsnittlige snødybde i Flekkefjord er på omkring 10 cm 
og med maksimal snødybde på 30 cm.  
 
Den begrensede snødybden må sees i sammenheng med årsmiddeltemperaturen i 
området som for perioden 1971 - 2020 er 8.0°C, med middeltemperatur varierende fra 
2,2 til 15,4 °C. Fra eklima.no databasen vises det at gjennomsnittlig temperatur i all 
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2.9. Klimatiske forhold

Norsk klimaservicesenter er ansvarlige for utarbeidelse av klimaprofil med fokus på
endringer fra dagens klima (1971- 2000) t i l slutten av århundret (2071- 2100).
Utregninger og modeller for Agder viser at klimaendringene vil kunne medføre vesentlig
økning og behov for tilpasning i forhold til ekstrem nedbør, flom, jord- og flomskred
samt økning av vannstand ved stormflo.

Det er ikke gjennomført detaljert klimatisk analyse for tiltaksområdet, og vurderingen
er basert på værstatistikk sett i forhold til beregnet klimaprofil og forventet økning i
hendelser relatert til ekstremvær. Datagrunnlaget for nedbør og snødybde er hentet fra
værstasjonen ved Flekkefjord (3 km vest), mens tilsvarende data for temperatur er
hentet fra Lista Fyr (omkring 2 mil sør). Grunnlaget er sammenholdt og vurdert i forhold
til andre omliggende målestasjoner og kontrollpunkt.

Det kommer betydelige nedbørsmengder i regionen (Tabell 3 og Tabell 4) og en normal
årsnedbør ligger på like i underkant av 2200 mm. Nedbøren kommer hovedsakelig i
løpet og høst og tidlig vinter, men med spredte og betydelig topper (Tabell 4 og Tabell
5). Samtidig indikerer klimaprofil for området at forventet nedbør for døgn med kraftig
nedbør vil øke med 20 %, mens intensitet for kortere perioder vil oppleve enda større
økning. Økende frekvens av ekstremvær hendelser vil bidra til økte og hyppigere
flomtopper samt at kartlagte flomtopper med overveiende sannsynlighet vil overgås.

Vurdert areal fremstår med svært begrenset nedbørsfelt - nedbørsfeltet tilsvarer mer
eller mindre det vurderte areal (Figur l ) . Det forventes derav begrenset drenering ut fra
området.

Lokaliteten ligger i et område dominert av sørvestlandsk kystklima med vesentlige
nedbørsmengder og mildvær (Tabell 6). Klimaet gir noe variasjon i lokale og regionale
snødybder (Tabell 6, Tabell 7 og Tabell 8), men området har generelt sett svært
begrensede snødybder. Gjennomsnittlige snødybde i Flekkefjord er på omkring 10 cm
og med maksimal snødybde på 30 cm.

Den begrensede snødybden må sees i sammenheng med årsmiddeltemperaturen i
området som for perioden 1971 - 2020 er 8.0°C, med middeltemperatur varierende fra
2,2 til 15,4 °C. Fra eklima.no databasen vises det at gjennomsnittlig temperatur i all
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vesentlighet er over 0°C i løpet av måleperioden (Tabell 9). I henhold til gjeldende 
klimaprofil vil gjennomsnittlig årstemperatur øke med omkring 4.0 °C frem mot 2100. 
 
Fremtredende vindretning er hentet fra vindroser på Eik og Lista Fyr. Vindrosene viser 
at vind av betydning i hovedsak er av nordlig retning, men at kraftig vind forekommer 
fra flere retninger (Tabell 10). 
 
Tabell 3 Oversikt månedsvis områdenedbør fra valgte nærliggende målestasjoner. Kilde eklima.no 

 
 
Tabell 4 Månedsnormal nedbør med varians for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde eklima.no. 
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vesentlighet er over 0°Ci løpet av måleperioden (Tabell 9). I henhold til gjeldende
klimaprofil vil gjennomsnittlig årstemperatur øke med omkring 4.0 °Cfrem mot 2100.

Fremtredende vindretning er hentet fra vindroser på Eik og Lista Fyr. Vindrosene viser
at vind av betydning i hovedsak er av nordlig retning, men at kraftig vind forekommer
fra flere retninger (Tabell 10).

Tabe/13 Oversikt månedsvis områdenedbørfra valgte nærliggende målestasjoner. Kilde ek/ima.no
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Tabe/14 Månedsnormal nedbør med variansfor perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde ek/ima.no.
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Tabell 5 Frekvens nedbør for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde eklima.no. 

 
 
Tabell 6 Oversikt månedsvis område-snødybde fra valgte nærliggende målestasjoner. Kilde eklima.no. 

 
 
Tabell 7 Midlere snødybde for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde eklima.no 
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Tabell 5 Frekvens nedbør fo r perioden 1971 - 2020 fo r Flekkefjord - Agder. Kilde ek/ima.no.
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Tabell 6 Oversikt månedsvis område-snødybde f ra valgte nærliggende målestasjoner. Kilde ek/ima.no.
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Tabell 7 Midlere snødybde fo r perioden 1971 - 2020 fo r Flekkefjord - Agder. Kilde ek/ima.no
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Tabell 8 Frekvens snødybde for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde eklima.no. 

 
 
Tabell 9 Månedsnormal middeltemperatur med varians for perioden 1971 - 2020 for Lista Fyr - Agder. Kilde eklima.no. 

 
 
Tabell 10 Vindrose for perioden 1992 - 2022 for nærliggende målestasjoner. Kilde eklima.no 
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Tabell B Frekvens snødybde for perioden 1971 - 2020 for Flekkefjord - Agder. Kilde ek/ima.no.
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Tabell 9 Månedsnormal middeltemperatur med variansfor perioden 1971 - 2020 for lista Fyr - Agder. Kilde ek/ima.no.
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Tabe/110 Vindrose for perioden 1992 - 2022 for nærliggende målestasjoner. Kilde ek/ima.no
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3. Observasjoner fra befaring  

Forespørsel om naturfarevurdering i sammenheng med plan for etablering av deponi på 
Linddal næringsområde kom Skrið Aktsomhet i hende august 2022. Det ble gjennomført 
befaring av området den 23. april 2022. Befaringen ble gjennomført i pent vær og 
terrenget var lett fremkommelig. 

 
Deponiområde - oversikt 
Planlagt lokasjon for deponi ligger i moderat hellende og kupert terreng (Figur 19 og 
Figur 20). Arealet favner terrengforsenkning med tiltagende bratthet mot nordvest og 
sørøst. Områdehelning er fra omliggende dalsider mot dalbunnen som stryker sørvest – 
nordøst. Området er i stor grad dominert av naturlig vegetasjon hvor hogst er utført i 
svakt – moderat hellende terreng mens bratte parti fremstår med tett og grov 
blandingsskog. 

 
Figur 19 Oversikt over planlagt deponiområdet. Bildet er tatt fra nordøst og viser deponiets maksimale øvre utstrekning ved rød 
stiplet linje, mens nedre avgrensning er omtrentlig markert med gul pil. Kilde: Skrið 
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sørøst. Områdeheining er fra omliggende dalsider mot dalbunnen som stryker sørvest -
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stiplet linje, mens nedre avgrensning er omtrentlig markert med gul pil. Kilde: Skria
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Figur 20 Oversiktsbilde av planlagt deponiområde. Bildet er tatt fra sørvest og viser deponiets beliggenhet i terrengforsenkning hvor 
øvre maksimale utstrekning er omtrentlig markert med rød stiplet linje, mens nedre avgrensning er omtrentlig markert med gul 
stiplet linje. Kilde: Skrið 

 
Historiske endringer - flyfoto 
Ved bruk av historiske flyfoto kan endringer i vegetasjon og terreng kartlegges gjennom 
siste 55 år. Flyfoto fra 1967 (Figur 21a) viser området i tilnærmet uberørt tilstand. Hele 
området er skogkledd med spredt skog i myrlendt terreng og bart fjell. Området 
fremstår stabilt uten endringer frem til 2015 (Figur 21c) hvor det er foretatt betydelig 
hogst i området samtidig som det er etablert et nettverk av veier. Bratte parti i retning 
Knaben er upåvirket av hogsten og fremstår med tett vegetasjon gjennom hele 
perioden (Figur 21a-d).  
 
Generelt sett fremstår området stabilt uten tegn til vesentlig skredaktivitet. Dette til 
tross for til dels svært bratt terreng med steile skrenter og fjell i dagen sørøst for 
lokasjonen (Figur 21). Kartlagte steinurer terminerer i all hovedsak med tilstrekkelig god 
avstand til vurdert areal. Ut fra flyfoto med dekning av siste 55 år fremstår området 
stabilt og lite skredutsatt. 
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Figur 20 Oversiktsbilde av planlagt deponiområde. Bildet er tatt fra sørvest og viser deponiets beliggenhet i terrengforsenkning hvor
øvre maksimale utstrekning er omtrentlig markert med rød stiplet linje, mens nedre avgrensning er omtrentlig markert med gul
stiplet linje. Kilde: Skria

Historiske endringer - flyfoto
Ved bruk av historiske flyfoto kan endringer i vegetasjon og terreng kartlegges gjennom
siste 55 år. Flyfoto fra 1967 (Figur 21a) viser området i tilnærmet uberørt tilstand. Hele
området er skogkledd med spredt skog i myrlendt terreng og bart fjell. Området
fremstår stabilt uten endringer frem til 2015 (Figur 21c) hvor det er foretatt betydelig
hogst i området samtidig som det er etablert et nettverk av veier. Bratte parti i retning
Knaben er upåvirket av hogsten og fremstår med tett vegetasjon gjennom hele
perioden (Figur 21a-d).

Generelt sett fremstår området stabilt uten tegn til vesentlig skredaktivitet. Dette til
tross for til dels svært bratt terreng med steile skrenter og fjell i dagen sørøst for
lokasjonen (Figur 21). Kartlagte steinurer terminerer i all hovedsak med tilstrekkelig god
avstand til vurdert areal. Ut fra flyfoto med dekning av siste 55 år fremstår området
stabilt og lite skredutsatt.
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Figur 21 Flyfoto over deponiområdet og omliggende areal hentet fra a) 1967 b) 2005 c) 2015 d) 2021. Planlagt deponi ligger i 
terrengforsenkning med omliggende høydedrag og bart fjell. Deponiområdet er omtrentlig markert med rødt omriss. Kilde: Nibio.no 

 
Avgrensninger deponi 
Skissert deponiområde avgrenses i sørvest av overgang til svakt hellende myrlendt 
terreng (Figur 22) mens nedre del av deponiet, i nordøst, avgrenses ved innsnevring av 
forsenkning og vesentlig tiltagende bratthet i retning Nulandsvika (Figur 23).  
 
Nedre avgrensing ligger på omkring 85 moh. og er satt med bakgrunn i at det enkelt kan 
etableres stabil såle i form av frontfylling for deponiet – det vil være betydelig mer 
utfordrende om denne legges i brattere terreng videre mot nordøst. 
 
I sørvest er det ikke ønskelig at myrlendt terreng berøres av deponiet og øvre 
avgrensing er derav lagt til overgangen mellom myr og hellende terreng.  
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Figur 21 Flyfoto over deponiområdet og omliggende areal hentet/ra a) 1967 b) 2005 c) 2015 d) 2021. Planlagt deponi ligger i
terrengforsenkning med omliggende høydedrag og bart fjell. Deponiområdet er omtrentlig markert med rødt omriss. Kilde: Nibio.no

Avgrensninger deponi
Skissert deponiområde avgrenses i sørvest av overgang til svakt hellende myrlendt
terreng (Figur 22) mens nedre del av deponiet, i nordøst, avgrenses ved innsnevring av
forsenkning og vesentlig tiltagende bratthet i retning Nulandsvika (Figur 23).

Nedre avgrensing ligger på omkring 85 moh. og er satt med bakgrunn i at det enkelt kan
etableres stabil såle i form av frontfylling for deponiet - det vil være betydelig mer
utfordrende om denne legges i brattere terreng videre mot nordøst.

I sørvest er det ikke ønskelig at myrlendt terreng berøres av deponiet og øvre
avgrensing er derav lagt til overgangen mellom myr og hellende terreng.
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Figur 22 Mot sørvest avgrenses deponiområdet ved overgangen til myrlendt terreng. Terrenget er kupert og ligger i forsenkning med 
fall mot nordøst. Løsmassesammensetning og mektighet i forsenkningen er uavklart, men det forventes begrenset løsmassedekke all 
den tid bart fjell ligger like inntil dalbunnen. Kilde: Skrið 

 

 
Figur 23 I nordøst avgrenses deponiområdet av innsnevring i forsenkningen samt overgang til brattere terreng i retning Nulandsvika. 
Bart fjell ligger tett inntil dalbunnen og det forventes svært begrenset løsmassedekke. Det observeres et mindre vassdrag i dalbunnen. 
Kilde: Skrið 
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Figur 22 Mot sørvest avgrenses deponiområdet ved overgangen til myrlendt terreng. Terrenget er kupert og ligger i forsenkning med
fa l l mot nordøst. Løsmassesammensetning og mektighet i forsenkningen er uavklart, men det forventes begrenset løsmassedekke all
den tid bartf jel l ligger like inntil dalbunnen. Kilde: Skria

Figur 23 I nordøst avgrenses deponiområdet av innsnevring i forsenkningen samt overgang til brattere terreng i retning Nulandsvika.
Bart f je l / ligger tett inntil dalbunnen og det forventes svært begrenset løsmassedekke. Det observeres et mindre vassdrag i dalbunnen.
Kilde: Skria
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Skrenter og skredmateriale 
Deponiområdet ligger relativt tett inntil til steile skrenter i sørøst (Figur 19). Ved 
befaring er det kartlagt til dels betydelige steinsprangavsetninger i området like i 
underkant av fjellfoten. Steinurene fremstår meget stabile og er avsatt langt tilbake i tid 
– det er ingen tegn til vesentlig nyere aktivitet. Videre terminerer urene ved overgangen 
fra bratt li til moderat hellende terreng (Figur 24) og ligger i all vesentlighet sørøst for 
planlagt deponiområde (Figur 12).  

 
Figur 24 Bildet viser utbredelse av skredavsetninger langt deponiområdets sørøstlige utbredelse – skredmateriale er avsatt relativt 
nært utløsningsområdet og terminerer ved overgangen til moderat hellende terreng. Avsetningene fremstår stabile og vurderes til å 
være avsatt langt tilbake i tid. Kilde: Skrið 

Skrentene fremstår stabile til tross for at det observeres både større og mindre 
sprekkemønster (Figur 25). Store deler av fjellsiden er kartlagt ved befaring, men det er 
ikke observert nyere bruddflater eller ferske steinsprangavsetninger.  
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Deponiområdet ligger relativt tett inntil til steile skrenter i sørøst (Figur 19). Ved
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sprekkemønster (Figur 25). Store deler av fjellsiden er kartlagt ved befaring, men det er
ikke observert nyere bruddflater eller ferske steinsprangavsetninger.
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Figur 25 Bildene er hentet fra steile parti sørøst for deponiområdet og viser a) enkelte steile parti er betydelige med høyde på 30 – 40 
meter. Det observeres enkelte sprekker, med ingen tegn til nyere bruddflater eller vesentlige ustabiliteter eller overheng b) på mindre 
skala observeres noe oppsprukket fjell hvor det må forventes at mindre fragmenter vil kunne løsne. Fragmentene vil ikke utgjøre noen 
fare for deponiområdet. Kilde: Skrið 

 
Figur 26 Sentralt i vurdert areal strekker en eldre steinur seg så vidt innenfor skissert deponiomriss. Området fremstår som mindre 
egnet for deponering av masser. Kilde: Skrið 
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Figur 25 Bildene er hentet f ra steile parti sørøst fo r deponiområdet og viser a) enkelte steile parti er betydelige med høyde på 3 0 - 4 0
meter. Det observeres enkelte sprekker, med ingen tegn til nyere bruddflater eller vesentlige ustabiliteter eller overheng b) på mindre
skala observeres noe oppsprukket f je l l hvor det må forventes at mindre fragmenter vil kunne løsne. Fragmentene vil ikke utgjøre noen
fare fo r deponiområdet. Kilde: Skria

Figur 26 Sentralt i vurdert areal strekker en eldre steinur seg så vidt innenfor skissert deponiomriss. Området fremstår som mindre
egnet fo r deponering av masser. Kilde: Skria
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Vassdrag  
Sentralt i dalbunnen, som definerer deponiområdet, er det kartlagt en liten bekk (Figur 
27). Nedbørsfelt tatt i betraktning utgjør ikke bekken noen flomfare, men må hensyntas 
i etableringen av deponiet slik at tilstrekkelig god områdedrenering etableres.    

 
Figur 27 Områdedrenering skjer i liten bekk lokalisert sentralt i deponiområdet. Bekken vurderes ikke til å utgjøre noen flomfare. 
Kilde: Skrið 

 

4. Faresonevurdering og risikoreduserende tiltak 

I forbindelse med etablering av deponi på Linddal næringsområde er det utarbeidet en 
naturfarevurdering med spesielt fokus på fare for skred i bratt terreng samt generell 
områdestabilitet og utforming av deponiet.  
 
Relevant informasjon med lokasjon og beskrivelse for områdevurderingen er gitt ved 
registreringskart (Figur 28). 
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Figur 28 Registreringskart for planlagt deponiområde hvor areal med naturmangfoldverdi, nedbørsfelt, sporlogg og kontrollpunkt fra 
befaring er avmerket. 

 
4.1. Skred 

Aktsomhetskart for skred fra NGU viser at tiltaksområdet helt eller delvis ligger innenfor 
aktsomhetsområdene for snøskred (Figur 14), steinsprang (Figur 15) og jord- og 
flomskred (Figur 16). 
 
Skred historikk 
I henhold til NVEs skredhendelsesdatabase er det ingen registrerte skredhendelser på 
eller like ved tiltaksområdet (Figur 17).  
 
Nærmeste rapporterte skredhendelse er lokalisert i Nulandsvika langs E39 og 300 – 400 
meter nordøst til tiltaksområdet. Jordskredhendelsene i området er lite dokumentert i 
databasen og det råder usikkerhet omkring omfang og utbredelse. Videre er det på 
Austad, omkring 1,5 km nord for tiltaksområdet registrert flere mindre jordskred-
hendelser. Jordskredene har gjort begrenset skade og fremstår fra beskrivelse i 
databasen med begrenset omfang og utbredelse.   
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Figur 28 Registreringskort for planlagt deponiområde hvor areal med naturmangfoldverdi, nedbørsfelt, sporlogg og kontrol/punkt fra
befaring er avmerket.

4.1. Skred

Aktsomhetskart for skred fra NGU viser at tiltaksområdet helt eller delvis ligger innenfor
aktsomhetsområdene for snøskred (Figur 14), steinsprang (Figur 15) og jord- og
flomskred (Figur 16).
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eller like ved tiltaksområdet (Figur 17).
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hendelser. Jordskredene har gjort begrenset skade og fremstår fra beskrivelse i
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Ut fra NVEs skredhendelsesdatabase fremstår lokasjon som lite skredutsatt. Samtidig 
viser jordskredhendelser i Nulandsvika og på Austad at løsmassene i området kan 
opptre ustabilt under gitte ekstreme forhold. 
 
Snøskred: 
I henhold til NVEs aktsomhetskart berøres tiltaksområdet av aktsomhetsområdet for 
snøskred med utløsningsområde i den bratte dalsiden i retning Knaben (Figur 14).  
 
Tiltaksområdet ligger i moderat hellende terreng på omkring 80 - 125 moh. med kraftig 
hellende terreng og betydelige steile parti i sørøst. Teoretisk utløsningsområde for 
snøskred følger den bratte lien langs Knaben og strekker seg til toppen av omliggende 
høydedrag (Figur 14). 
 
Det er dokumentert svært begrensede snødybder i området (Tabell 6, Tabell 7 og Tabell 
8) og det fremstår usannsynlig at tilstrekkelig store snømengder skal kunne ansamles i 
terrenget til at vesentlige snøskred skal kunne utløses. Samtidig er definert 
utløsningsområde lokalisert i meget bratt terreng og det fremstår lite sannsynlig at 
tilstrekkelig store snømengder vil kunne ansamles til at det utgjør en fare for 
tiltaksområdet. Det er heller ingen registrerte snøskredhendelser ved omliggende areal 
som skulle indikere at området er utsatt.  
 
Hele utløsningsområdet er skogkledd med vesentlig lauvskog (Figur 9, Figur 10 og Figur 
11). Tilstedeværelse av skog er vurdert til å redusere faren for ansamling og utløsning av 
snøskred ved at den hindrer akkumulasjon av større snøfonner samt at vegetasjonen 
har en stabiliserende effekt på snømassene. Vegetasjonen vil også kunne ha en 
dempende effekt ved eventuelle snøskred.  
 
Gitt at tett og grov lauvskog ligger i svært bratt og ulendt terreng samt registrert 
lokasjon med naturmangfoldverdi fremstår det som usannsynlig med fremtidig 
snauhogst i dalsiden mot Knaben. En bør derav kunne støtte snøskredvurderingen på 
tilstedeværelse av vegetasjon i utløsningsområdet for snøskred. 
 
Det fremstår som svært usannsynlig med vesentlige snøskredhendelser i området og 
meget usannsynlig at eventuelle snøskred skal ramme tiltaksområdet. Ut ifra tilgjengelig 
dokumentasjon og vurderinger gjort ved befaring anses fare for at snøskred skal ramme 
tiltaksområdet som fraværende. 
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Sørpeskred 
Sørpeskred skiller seg fra vanlige snøskred ved at de utløses i relativt svakt hellende 
terreng hvor tilførselen av vann (regn eller snøsmelting) er større enn det som dreneres 
ut. Utløsning skjer ofte i forsenkning eller bekkeløp og grunnet den høye vann-
metningen vil sørpeskred kunne ha stor rekkevidde. 
 
Dalsiden sørøst av tiltaksområdet fremstår svært bratt med vesentlige steile parti samt 
med tilstrekkelig god drenering. Området vurderes derav til å være lite utsatt for 
utløsning av sørpeskred. Det forventes heller ikke tilstrekkelig store snødybder til at 
sørpeskred skal kunne utløses.  
 
Fare for at sørpeskred skal ramme tiltaksområdet vurderes som fraværende. 
 
Jord- og flomskred 
Sentrale deler av terrengforsenkningen som definerer deponiområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Figur 16).  
 
Fare for jord- og flomskred relateres i vesentlig grad til massebevegelse i forsenkninger i 
terrenget med betydelig løsmassedekke. Vurdert areal med omliggende dalsider er 
kartlagt med skrint jordsmonn. Det er kartlagt en liten bekk i forsenkningen, men det er 
ikke observert vesentlig erosjon eller løsmasser med spesielt høy vannmetning langs 
denne. Løsmassene i deponiområdeet fremstår stabile uten tegn til skredavsetninger, 
erosjon, setninger eller sig.  
 
Sørvest av deponiområdet påtreffes lett kupert, myrlendt og svakt hellende terreng. 
Jordsmonnet fremstår med høyere vannmetning, men gitt svakt hellende terreng utgjør 
området ingen reel fare for utløsning av jordskred.   
 
Ut fra dokumenterte løsmasser fremstår det som lite sannsynlig at fremtidige jord- og 
flomskred skal utløses nær tiltaksområdet. Mindre og lokale jordsig og utglidninger kan 
dog ikke utelukkes. Samtidig vil området i vesentlig grad endres ved etablering av 
deponi – generell områdestabilitet og fare for jordskred må derav vurderes i henhold til 
topografi for deponi.  
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Steinsprang 
Deponiområdet har, i all hovedsak, beliggenhet innenfor aktsomhetsområde for 
steinsprang (Figur 15). Fare for steinsprang er relatert til de steile skrentene i retning 
Knaben. Det er ikke registrerte steinspranghendelser på eller nær vurdert areal.  
 
Sørøstlig del av deponiområdet ligger tett ved steile skrenter med betydelig utbredelse 
og omfang. Nedre del av skrentene er befart og fremstår som homogene, stabile og 
relativt lite oppsprukket. Ut fra observasjoner og kartlegging gjort ved befaring 
observeres kun mindre bergfragmenter utløst i nyere tid.  
 
Langs fjellfoten er kartlagt flere vesentlige steinurer som kan relateres til historisk 
steinsprangaktivitet i fjellsiden. Steinurer ligger stabilt i terreng og bærer preg av å være 
avsatt langt tilbake i tid. Det er ingen tegn til nyere skredaktivitet av vesentlig omfang. 
 
Skrentene fremstår stedvis tilnærmet loddrette med bratt terreng i underkant før 
terrenget flater ut mot dalbunnen. Til tross for bratt terreng er kartlagte steinurer 
avsatt relativt tett inntil skrentene og terminerer hovedsakelig med tilstrekkelig god 
avstand til deponiområdet.  
 
Arealet fra fjellfoten mot deponiområdet har vesentlig vegetasjon i form av tett og til 
dels grov skog (Figur 10). Det vurderes til at eksisterende skog og vegetasjon vil 
redusere omfang av eventuelle hendelser og at faren for at vesentlige steinsprang skal 
ramme deponiområdet er svært begrenset.  
 
Til tross for deponiområdets nærhet til betydelige steile parti i retning Knaben vurderes 
fare for steinsprang langs fjellskrenten som svært begrenset. Fjellsiden fremstår i all 
vesentlighet som homogen og stabil samtidig som det ikke er kartlagt nyere 
steinsprangavsetninger i dalsiden. 
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4.2. Flom  

Deponiområdet berøres ikke av aktsomhetsområdet for flom (Figur 18) og det er ikke 
gjort observasjoner som tilsier noe annet. Flom ansees ikke å utgjøre noen fare for 
planområdet. 
 
En liten bekk er kartlagt sentralt i deponiområdet og det påpekes at tilstrekkelig god 
drenering for denne samt for overflatevann må etableres for deponiområdet. 
 

4.3. Områdestabilitet – deponi 

Ut fra kartlegging av tilgjengelig data og observasjoner fra befaring utgjør ikke naturlige 
skredprosesser noen vesentlig fare for deponiområdet. Deponiområdet ligger ikke i et 
skredutsatt område og naturlige skredprosesser og setninger vurderes til å ikke utgjøre 
fare.  
 
Områdestabilitet avhenger derav av løsmassesammensetning og helning ved etablering, 
drift og sluttføring av deponi. Sammensetningen til deponimassene er uavklart, men det 
forventes masser med varierende grovhet - sannsynligvis med overvekt av finmateriale 
som silt og leire. 
 
All den tid sammensetning av deponimasser ikke er avklart i detalj henvises det til 
Statens vegvesen, håndbok 018 for beregning av skråningshelning og deponistabilitet 
for ulike løsmasser (Tabell 11 og Tabell 12). I tilfelle hvor overvekt deponimasser er silt 
og leir oppnås tilstrekkelig stabilitet ved skråningshelning på 1:3. Stabile masser fordrer 
at tilstrekkelig naturlig uttørking skjer før nye masser tilføres. Videre bør en generelt 
sett tilstrebe at silt og leire fortrinnsvis deponeres hvor det planlegges for lavest 
helning. 
 
Det påpekes viktigheten av at utførende entreprenør, gjennom arronderingen, påser at 
deponi sammensetningen stemmer overens med beregnet stabil skråningshelning. 
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Tabell 11 Største skråningshelning for stabile masser. Kilde Vegvesen.no. 

 
 
Tabell 12 Beskriver forhold mellom helning i %, vinkel, i grader og stigningstall for en skråning. Kilde Vegvesen.no. 

 
For å oppnå ytterligere områdestabilitet for deponiet anbefales det at humus og 
organisk materiale fjernes fra deponiområdet for å unngå setninger og sig. Videre bør 
det etableres fyllingsfront med grov stein/ blokker for deponiets nordøstlige utbredelse. 
Formålet med fyllingen er å hindre ustabiliteter og utglidning for deponiets laveste 
punkt. 
 
I tillegg til å redusere spenninger i grunnen (stabilisere og avgrense deponimassene) vil 
fyllingen danne en ytterligere barriere, samt hindre setninger og erosjon av deponiet 
ved ekstreme nedbørsmengder. 
 
I skissert deponimodell er det etablert fyllingsfront for deponiets laveste punkt i 
nordøstlige (Figur 29a). Fyllingen er lokalisert på omkring 87 moh. (eksisterende LiDAR 
data) og er bygd til en høyde på 91. moh. i modellen. Det er laget modeller for ulike 
deponivolum (Figur 29b-d) hvor alle scenariene har benyttet skråningshelning på 1:3. 
Modellene viser at området er godt egnet som deponi og at betydelig volum kan 
deponeres med sikker skråningshelning (Figur 30). Det påpekes at modellene er 
eksempler og ikke ment å angi endelig utforming av deponiet.   
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Tabe/111 Største skråningshelningfor stabile masser. Kilde Vegvesen.no.

Grunnforhold Største skrånmgshelnmg
Største skråntngshetnmg med

Indre trtksjonsvtnkel grader
overflatetiltak

Stein 1:1.5 1:1.25 42
Grus 1:2 1:1.5 35-38
Sand 1:2 1:1.5 33-36

finsand/silt - tørr 1:3 1:2 31

Finsand/silt· lagdelt vurderes spesielt vurderes spesielt vurderes spesielt

Finsand/silt• vannmettet vurderes spesielt vurderes spesielt vurderes spesielt

Leire· skjæringsdybde 0·10 m 1:3 1:2 20-26

Leire· skjærinesdybde >10m 1:3 ldyperei:ående elidnlne undersøkes) dypereeående elidnine undersøkes vurderes spesielt

Tabe/112 Beskriver forhold mellom helning i %, vinkel, i grader og stigningstall for en skråning. Kilde Vegvesen.no.

Stigningi% Vinkel i grader Stigningstall
100 45 1:1

90 42 1:1.1

80 38.6 1:1.25

70 35 1:1.4

60 31 1:1.67

50 26.6 1:2

40 21.8 1:2.5

30 16.7 1:3.3

20 11.3 1:5

10 5.7 1:10

0 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10

For å oppnå ytterligere områdestabilitet for deponiet anbefales det at humus og
organisk materiale fjernes fra deponiområdet for å unngå setninger og sig. Videre bør
det etableres fyllingsfront med grov stein/ blokker for deponiets nordøstlige utbredelse.
Formålet med fyllingen er å hindre ustabiliteter og utglidning for deponiets laveste
punkt.

I tillegg til å redusere spenninger i grunnen (stabilisere og avgrense deponimassene) vil
fyllingen danne en ytterligere barriere, samt hindre setninger og erosjon av deponiet
ved ekstreme nedbørsmengder.

I skissert deponimodell er det etablert fyllingsfront for deponiets laveste punkt i
nordøstlige (Figur 29a). Fyllingen er lokalisert på omkring 87 moh. (eksisterende LiDAR
data) og er bygd til en høyde på 91. moh. i modellen. Det er laget modeller for ulike
deponivolum (Figur 29b-d) hvor alle scenariene har benyttet skråningshelning på 1:3.
ModeIlene viser at området er godt egnet som deponi og at betydelig volum kan
deponeres med sikker skråningshelning (Figur 30). Det påpekes at modeIlene er
eksempler og ikke ment å angi endelig utforming av deponiet.
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Figur 29 3D illustrasjon i skala 1:1 med bakgrunn i LiDAR datagrunnlag på 0.25 x 0.25 m og med kart frembrakt i samme oppløsning. 
Illustrasjonen viser lokalisering av deponiområde med ulike modeller for fyllingsgrad av forsenkningen. Alle modellene tar 
utgangspunkt i skråningshelning på 1:3. a) original LiDAR data med etablert fyllingsfront i nordøst – topp fyllingsfront er lokalisert på 
91 moh. b) deponi fra 91 – 100 moh. – deponiet er flatt fra 100 moh. til eksisterende terreng i sørvest c) deponi fra 91 – 110 moh. - 
deponiet er flatt fra 110 moh. til eksisterende terreng i sørøst d) deponi fra 91 – 120 moh. - deponiet er flatt fra 120 moh. til 
eksisterende terreng i sørøst. Alle modellene viser stabile deponi gitt benyttet skråningshelning 1:3. 

 
Figur 30 Tverrsnitt i 1:1 skala for ulike deponimodeller hvor terrengforsenkning har ulike fyllingsgrad. Modellene er angitt ved grønne 
linjer. Modellene tar utgangspunkt i fyllingsfront ved deponiets nedre kant til 91 moh. og skråningshelning på 1:3 samt utflating for 
ulike deponihøyder.  LiDAR datagrunnlaget er 0.25 x 0.25 m med kart skapt i samme oppløsning. Kilde kartverket.no. 
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Figur 29 3D illustrasjon i skala 1:1 med bakgrunn i liDAR datagrunnlag på 0.25 x 0.25 m og med kart frembrakt i samme oppløsning.
Illustrasjonen viser lokalisering av deponiområde med ulike modeller f o r fyllingsgrad av forsenkningen. Alle modellene tar
utgangspunkt i skråningshelning på 1:3. a) original li DAR data med etablert fyllingsfront i nordøst- topp fyllingsfront er lokalisert på
91 moh. b) deponi f ra 91 - 1 0 0 moh. - deponiet er f la t t f ra 100 moh. til eksisterende terreng i sørvest c) deponi f ra 91 - 110 moh. -
deponiet er f la t t f ra 110 moh. til eksisterende terreng i sørøst d) deponi f r a 91 - 1 2 0 moh. - deponiet er f la t t f ra 120 moh. til
eksisterende terreng i sørøst. Alle modellene viser stabile deponi gitt benyttet skråningshelning 1:3.
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Figur 30 Tverrsnitt i 1:1 skala fo r ulike deponimode/ler hvor terrengforsenkning har ulike fyllingsgrad. Modellene er angitt ved grønne
linjer. Modellene tar utgangspunkt i fyllingsfront ved deponiets nedre kant til 91 moh. og skråningshelning på 1:3 samt utflating fo r
ulike deponihøyder. liDAR datagrunnlaget er 0.25 x 0.25 m med kart skapt i samme oppløsning. Kilde kartverket.no.
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4.4. Områdedrenering – deponi 

I henhold til informasjon fra tiltakshaver er det planer for å legge kartlagt bekk (Figur 
27) i rør gjennom deponiområdet, mens det er planlagt for at overflatevann fra 
omliggende dalsider dreneres mot nordøst langs flankene på deponiet. 
Dreneringsgrøftene vil føres sammen med bekken ved deponiets nordøstlige 
utbredelse. 
 
Nedbørsfeltet for lokasjonen er manuelt inntegnet fra tilgjengelige kart og viser selv ved 
svært konservativt omriss meget begrenset omfang - 0,14 km2 (Figur 31). Ut fra skissert 
nedbørsfelt er det tilnærmet kun omliggende dalsider i sørøst samt en mindre del av 
myrlendt areal i sørvest som dreneres inn mot deponiområdet. Det vurderes derav til at 
deponiet ikke vil medføre vesentlige endringer i områdedrenering. 

 
Figur 31 Kart viser nedbørsfelt for liten bekk sentralt i deponiområdet. Bekken vil ikke utgjøre noen flomfare, men må hensyntas slik 
at tilstrekkelig god områdedrenering ivaretas. 
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Figur 31 Kart viser nedbørsfelt for liten bekk sentralt i deponiområdet. Bekken vil ikke utgjøre noenflomfare, men må hensyntas slik
at tilstrekkelig god områdedrenering ivaretas.
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4.5. Faresonekartlegging og vurdering 

I henhold til vurderinger og observasjoner gjort ved naturfarevurderingen av deponi i 
Linddal næringsområde ansees steinsprang til å være dimensjonerende skredtype for 
kartleggingsområdet (Figur 32).  
 
Vurdering av dimensjonerende skredtype er gjort med bakgrunn i at fare for jord- og 
flomskred er ansett som fraværende i området. Deponiområdet ligger i svakt – moderat 
hellende terreng med fast lagrede løsmasser, mens tilliggende dalsider fremstår med 
tilnærmet bart fjell. 
 
Videre fremstår faren for at tiltaksområdet skal rammes av snøskred som tilnærmet 
fraværende. Snøskredvurderingen er basert på at utløsningsområdet er lokalisert i 
svært bratt terreng med lav sannsynlighet for oppbygging av betydelige snødybder, 
svært begrensede registrerte snødybder ved lokasjonen og tett og grov vegetasjon som 
vil hindre oppbygging av vesentlig snøfonner samt stabilisere snømassene.  
 
Vurderingen av steinsprang, ansett til å være dimensjonerende skredtype, er gjort med 
bakgrunn i vesentlige steile parti, kartlagt skredmateriale, historiske skredhendelser 
samt generell områdehelning og terreng. 
 
I henhold til NVEs skredhendelsesdatabase er det ingen rapporterte steinsprang-
hendelser på eller nær tiltaksområdet og området er vurdert til å være lite utsatt for 
skred.  Samtidig fremstår omliggende steile parti homogene og stabile uten tegn til 
aktivitet i nyere tid. 
 
Det er kartlagt steinurer og enkelte større steinblokker langs fjellfoten av Knaben – 
urene bærer preg av å være avsatt langt tilbake i tid samtidig som de i all hovedsak 
terminere ovenfor skissert deponiomriss.   
 
Basert på fravær av registrerte skredhendelser, fravær av vesentlig skredmateriale i 
tiltaksområdet, hovedsakelig homogene og stabile skrenter uten vesentlige overheng 
samt tilstedeværelse av tett og relativt grov skog vurderes det til at planlagt deponi ikke 
berøres av faresonekart for tiltak inntil sikkerhetsklasse S1. 
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Videre er deponiområdet kartlagt med fokus på lokal områdestabilitet relatert til 
utforming av deponiet mot helning.  
 
Ut fra modeller med gitt skråningshelning 1:3 fremstår det uproblematisk med 
etablering av deponi i forsenkningen. For å oppnå ytterligere sikkerhet og stabilitet må 
det etableres fyllingsfront av grov stein og blokker i nordøst. Fyllingen legges på stabile 
masser og fortrinnsvis bart fjell. For å oppnå ytterligere stabilitet og god drenering bør 
masseutskiftning av stedegne masser vurderes for deponiområdet. Det påpekes at 
utførende entreprenør, gjennom arronderingen, må påse at deponerte masser 
arronderes i henhold til skråningshelning angitt i Staten vegvesen, håndbok 018 (Tabell 
11). 
 
Ut fra tilgjengelig data er området godt egnet for etablering av deponi. Det vurderes til 
at etablering av deponi ikke vil forringe områdestabiliteten eller medføre økt fare for 
utglidninger.  

 
Figur 32 Faresonevurdering av kartleggingsområdet i forhold til vurdert areal. Dimensjonerende skredtype er vurdert til å være 
steinsprang relatert til steile skrenter i retning sørøst. Det er vurdert at tilstrekkelig sikkerhet for nominell sannsynlighet på 1/100 
(sikkerhetsklasse S1) foreligger utenfor røde skravert område. Deponiområdet berøres ikke av faresonekartet for S1 tiltak. 
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Videre er deponiområdet kartlagt med fokus på lokal områdestabilitet relatert til
utforming av deponiet mot helning.

Ut fra modeller med gitt skråningshelning 1:3 fremstår det uproblematisk med
etablering av deponi i forsenkningen. For å oppnå ytterligere sikkerhet og stabilitet må
det etableres fyllingsfront av grov stein og blokker i nordøst. Fyllingen legges på stabile
masser og fortrinnsvis bart fjell. For å oppnå ytterligere stabilitet og god drenering bør
masseutskiftning av stedegne masser vurderes for deponiområdet. Det påpekes at
utførende entreprenør, gjennom arronderingen, må påse at deponerte masser
arronderes i henhold til skråningshelning angitt i Staten vegvesen, håndbok 018 (Tabell
11).

Ut fra tilgjengelig data er området godt egnet for etablering av deponi. Det vurderes til
at etablering av deponi ikke vil forringe områdestabiliteten eller medføre økt fare for
utglidninger.
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Figur 32 Faresonevurdering av kartleggingsområdet i forhold til vurdert areal. Dimensjonerende skredtype er vurdert til å være
steinsprang relatert til steile skrenter i retning sørøst. Det er vurdert at tilstrekkelig sikkerhet for nominell sannsynlighet på 1/100
(sikkerhetsklasse 51} foreligger utenfor røde skravert område. Deponiområdet berøres ikke av faresonekartet for 51 tiltak.
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5. Deponi – oppsummering tiltak 
Etablering, drift, avslutning og etterdrift av deponier er omfattende og det stilles høye 
krav til både avslutning og kontroll i etterkant. Avfall Norge setter klare krav, i henhold 
til avfallsforskriften, til hvordan deponier etableres og avsluttes (Figur 33). For det 
spesifikke deponiet for rene og inerte masser ved Linddal næringsområde foreslås det 
en forenklet deponioppbygning (Figur 34). Dette begrunnes i hovedsak med deponiets 
sammensetning:  

- deponimassene er vurdert som godt egnet for arrondering - ikke behov for egne 
arronderingsmasser 

- kun uorganisk material – det forventes ingen dannelse av deponigass 
 

For å oppnå en sikker og bærekraftig avslutning er følgende tiltak og utforming av 
deponi foreslått (Figur 34): 
 
Forarbeid 
Før arrondering igangsettes må vegetasjon og organisk materiale fjernes slik at ingen 
forurensing i form av nedbrytning av organisk material, overgjødsling eller dannelse av 
betydelige mengder deponigasser forekommer. Samtidig reduserer dette fare for 
setninger og sig.  
 
Videre må det etableres fyllingsfront med grov stein og blokker for deponiets 
nordøstlige utbredelse. Fyllingen er skissert med beliggenhet på omkring 87 moh. og 
bygger terrenget til omkring 91 moh. Fyllingens dybde bør være 5 – 10 meter. 
 
For område relevant for etablering av fyllingsfront må masseutskiftning foretas slik at 
fyllingen etableres på stabile masser og fortrinnsvis fast fjell. Videre bør masseutskifting 
i selve deponiområdet vurderes slik at sjikt med godt drenerende lag etableres i 
bunnen. 
 
Arronderingslag 
Deponiet arronderes til oppgitt helning i henhold til Statens vegvesen, håndbok 018. 
Sammensetning av deponimasser er uavklart, men antas å være vesentlige mengder silt 
og leir. For modeller er skråningshelning på 1:3 benyttet, mens grovere masser vil 
kunne legges med større helning.  
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Arrondering skjer ved tilkjørte og stedegne rene og inerte masser. For å oppnå 
tilstrekkelig stabilitet og unngå fremtidige sig og setninger legges massene lagvis med 
mektighet 1 – 1.5 meter hvorpå de stabilisering ved naturlig uttørking og komprimeres 
ved behov. Massene arronderes til et jevnt underlag for topptetting. Arronderingen 
utformes videre slik at overvann i størst mulig grad føres bort i retning av 
områdedrenering langs flankene av deponiet. 
 
Tettingslag 
For å hindre at nedbør/ overflatevann trenger inn i deponimassene og fører til 
utvasking bør det legges et tettingslag av impermeabelt minerallag. Tettingslaget må 
bestå av minst 15% finstoff (silt eller fast leire). 
 
Dreneringslag 
Det legges et dreneringslag med tykkelse på omkring 0,5 meter over tettingslaget. 
Formålet med dreneringslaget er å hindre at vann blir stående over tettingslaget samt å 
redusere mengden vann som kan trenge ned i deponimassene. Typisk er dette 
permeable masser som pukk, grus og sand. En bør unngå store steiner og blokker. Disse 
bør heller benyttes som stabiliserende masser ved fyllingsfronten. 
 
Toppdekke 
Toppdekke skal beskytte dreningslaget mot tilstopping og påvirkning av telehiv og bør 
derfor bestå av diverse jordmasser og kompost. For deponiet foreslås det å benytte 
lokal jord så langt som mulig.  
 
Ved ferdigstillelse innrapporteres deponiet utbredelse. 
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Figur 33 Generell topptetting av deponi med de forskjellige sjiktene. Kilde Avfall Norge 

 
Figur 34 Forenklet topptetting av deponi på Linddal næringsområde med de forskjellige sjiktene. 
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Figur 34 Forenklet topptetting av deponi på linddal næringsområde med de forskjellige sjiktene.
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6. Etterdriftsplan 

Det er planlagt for deponering av rene og inerte materiale noe som reduserer fare for 
vesentlig forurensing. Jevnlig vannprøvetaking bør likevel vurderes ved kontrollpunkt 
tilsvarende eksisterende områdedrenering i nordøst (Figur 35). 
 
Selv om deponiet har lite forurensingspotensial må klare retningslinjer for vedlikehold, 
overvåking og kontroll i etterdriftsfasen etableres. For å overvåke potensiell vann-
gjennomstrømming og utvasking av deponimassene bør det etableres kontrollpunkt ved 
eksisterende bekk i dalbunnen. Kontrollpunktet legges i nedre kant av deponiet og ved 
jevnlig vannprøvetaking vil en ha kontroll med eventuell utvasking og avrenning fra 
deponiet. 
 
Gitt sammensetning av deponimasser finner en det ikke hensiktsmessig å etablere noen 
form for deponigass overvåkning. Det forventes ingen dannelse av deponigass. 
 
Ferdig oppfylt og arrondert deponiområde skal tilbakeføres til landbruksformål. Det er 
viktig at det holdes kontroll med setninger og sig for å unngå at det dannes dammer.  
 
Ved vesentlige endringer skal Statsforvalter i Agder varsles snarest. 

 
Figur 35 Lokasjonskart for overflate- og sigevannskontroll ved etablering av kontrollpunkt. Kontrollpunktet er plassert rett nordøst av 
deponi ved eksisterende bekk. 

Linddal næringsområde - deponi Skria Aktsomhet

6. Etterdriftsplan

Det er planlagt for deponering av rene og inerte materiale noe som reduserer fare for
vesentlig forurensing. Jevnlig vannprøvetaking bør likevel vurderes ved kontrollpunkt
tilsvarende eksisterende områdedrenering i nordøst (Figur 35).

Selv om deponiet har lite forurensingspotensial må klare retningslinjer for vedlikehold,
overvåking og kontroll i etterdriftsfasen etableres. For å overvåke potensiell vann-
gjennomstrømming og utvasking av deponimassene bør det etableres kontrollpunkt ved
eksisterende bekk i dalbunnen. Kontrollpunktet legges i nedre kant av deponiet og ved
jevnlig vannprøvetaking vil en ha kontroll med eventuell utvasking og avrenning fra
deponiet.

Gitt sammensetning av deponimasser finner en det ikke hensiktsmessig å etablere noen
form for deponigass overvåkning. Det forventes ingen dannelse av deponigass.

Ferdig oppfylt og arrondert deponiområde skal tilbakeføres til landbruksformål. Det er
viktig at det holdes kontroll med setninger og sig for å unngå at det dannes dammer.

Ved vesentlige endringer skal Statsforvalter i Agder varsles snarest.
Tegnforklaring

D Omriss deponi

Å, Kontrollpunkt vann

Figur 35 lokasjonskart for overflate- og sigevannskontro/1ved etablering av kontrol/punkt. Kontrol/punktet er plassert rett nordøst av
deponi ved eksisterende bekk.

47 av 57



 
Linddal næringsområde - deponi                  Skrið Aktsomhet 
 
 

48 av 57 
 

7. Konklusjon  

Det er vurdert at omsøkt tiltak er innenfor sikkerhetsklasse S1/F1 jfr. TEK 17 med 
referanse til pbl. §28-1. 
 
Steinsprang er dimensjonerende naturfare for lokasjonen. Med bakgrunn i ingen 
registrerte steinsprang, fravær av skredmateriale på tiltaksområdet samt 
tilstedeværelse av tett og grov skog i utløpsområde vurderes det som usannsynlig at 
steinsprang skal ramme deponiområdet. Vurdert areal har derav tilfredsstillende 
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100. 
 
Området fremstår med god områdedrenering, fast lagrede løsmasser samt store areal 
med vesentlig vegetasjon som binder løsmassene sammen. Fare for jord- og flomskred 
av betydning er vurdert som fraværende, og har derav tilfredsstillende sikkerhet 
innenfor nominell sannsynlighet på 1/100. 
 
Videre vurderes fare for snøskred av betydning som tilnærmet fraværende. Det 
forventes svært begrensede snødybder, både utløsnings- og utløpsområde er dekket av 
tett og relativt grov skog, samt at området er svært bratt. Det er derav vurdert at 
tiltaksområdet har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100. 
 
Fare for flom vurderes som fraværende og har derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor 
nominell sannsynlighet på 1/20. 
 
Deponiet på Linddal næringsområde skal etableres, driftes og avsluttes i henhold til 
avfallsforskriftens § 9-15. 
 
Ved etablering av deponi må fyllingsfront etableres av stor stein og blokker i nordøst. 
For å unngå setninger og sig må fyllingen etableres på faste masser – fortrinnsvis fast 
fjell.  
 
I deponiområdet bør alt organisk materiale fjernes for å unngå råtning (sig) samt 
dannelse av deponigass. Videre bør masseutskifting vurderes for å etablere et godt 
drenerende sjikt i bunn deponi slik at grunnvann dreneres i henhold til kartlagt 
områdedrenering.  
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Løsmassedekket er tynt og fast fjell observeres like inntil deponiområdet - hele arealet 
fremstår med tilstrekkelig bæreevne. 
 
Eksisterende bekk lokalisert sentralt i deponiområdet, er planlagt lagt i rør samtidig som 
det planlegges for etablering av dreneringsgrøfter langs flankene av deponiet. Bekk og 
dreneringsgrøfter langs flankene går i samløp like nordøst av deponiet. 
 
Tilkjørte masser fordeles lagvis med mektighet 1 – 1,5 meter hvorpå massene 
stabiliseres naturlig ved uttørking og komprimeres ved behov før nye masser tilføres. 
Lagvis og stabil oppbygging av deponiet vil, sammen med skissert helning, være 
avgjørende for deponi stabiliteten. Skråningshelning ved ferdig deponi må ikke 
overskride skråningshelning beskrevet i Statens vegvesen, håndbok 018. 
 
Ved oppnådd høyde og helning av fylling bør det, for å hindre trykkoppbygging og 
utvasking av deponimassene, etableres et tettingslag av impermeabelt minerallag. 
Videre optimal oppbygging fordrer etablering av dreneringslag slik at stillestående vann 
forhindres samt toppdekke bestående av jordmasser eller kompost for etablering av 
landbruksmark.  
 
I etterdriftsfasen bør det etableres kontrollpunkt for områdedrenering ved 
utløpsområdet. Dette for å holde kontroll på avrenning fra deponi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linddal næringsområde - deponi Skrid Aktsomhet

Løsmassedekket er tynt og fast fjell observeres like inntil deponiområdet - hele arealet
fremstår med tilstrekkelig bæreevne.

Eksisterende bekk lokalisert sentralt i deponiområdet, er planlagt lagt i rør samtidig som
det planlegges for etablering av dreneringsgrøfter langs flankene av deponiet. Bekk og
dreneringsgrøfter langs flankene går i samløp like nordøst av deponiet.

Tilkjørte masser fordeles lagvis med mektighet 1- 1,5 meter hvorpå massene
stabiliseres naturlig ved uttørking og komprimeres ved behov før nye masser tilføres.
Lagvis og stabil oppbygging av deponiet vil, sammen med skissert helning, være
avgjørende for deponi stabiliteten. Skråningshelning ved ferdig deponi må ikke
overskride skråningshelning beskrevet i Statens vegvesen, håndbok 018.

Ved oppnådd høyde og helning av fylling bør det, for å hindre trykkoppbygging og
utvasking av deponimassene, etableres et tettingslag av impermeabelt minerallag.
Videre optimal oppbygging fordrer etablering av dreneringslag slik at stillestående vann
forhindres samt toppdekke bestående av jordmasser eller kompost for etablering av
landbruksmark.

I etterdriftsfasen bør det etableres kontrollpunkt for områdedrenering ved
utløpsområdet. Dette for å holde kontroll på avrenning fra deponi.

49 av 57



 
Linddal næringsområde - deponi                  Skrið Aktsomhet 
 
 

50 av 57 
 

 
 
 

Skrið Aktsomhet 
 
 

Stavanger 16.09.2022 
 
 

 
 
Utførende Geolog          Kontrollerende Geolog 
 
_______________       ____________________  
Marinius Øygaren            Rasmus Pedersen 
 
 

Oppdragsledende Geolog 
 
     __________________ 

   Jan Gunnar Opsal 
 

 

Rapporten er utarbeidet av Skrið AS på oppdrag fra kunde. Tredjepart kan ikke anvende rapporten, eller 
deler av den uten samtykke fra Skrið AS. Kopiering, endring eller annen bruk som ikke er tiltenkt 
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I I

Utforende foretak vii med utfyll ng av egene,tdeeMgsskJema erklære seg skikket tJI å utfore
utredning av skredfare , bran terreng og at utforende fagpersoner innehar nødvendig
kompetanse I henhold til veilederen Hvert foretak involVert , oppdraget fy1Jer ut eget s.kJema.
ogsa ev under1everandorer
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Enkeltmannsforetak (ENK) kan oppfylle dette kravet
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radgrvn,ngsoppdrag)

1 Byggtekncak forsknft TEK17 og Pla og bygningsJo-.en (pbl)
• NVE ,.. r S k k e r h e t mot skred I bratt t e r r e n g • Kerti.gging a'I skredfar• i r e g u l e o n g s p l a n og

byggesak
>NVE retninshni•r Flalm• og skredfor• i oreo!plonor - Revldert 22.ma, 2014
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I. Om Skrið Aktsomhet as 
Geolog Jan Gunnar Opsal startet i 2006 selskapet Bergart as med base i Surnadal. Grunnen til 
oppstarten var blant annet flere henvendelser innen geologiske problemstillinger i regionen i 
forbindelse med byggesaker og område reguleringer, samt store utfordringer med driften av Trollheim 
kraftverk i Surnadal.  

Jan Gunnar ble i perioden 2005-2013 benyttet innen vannføringsanalyser i elva Surna. I perioden 2009-
2013 var han ansvarlig sammen med SINTEF for å installere vannføringsmålere ovenfor og nedenfor 
Trollheim kraftverk for å overvåke driften av Trollheim kraftverk. Fra perioden 2005 til 2010 ble 
Statkraft anmeldt to ganger og ble bøtelagt i millionklassen for brudd på konsesjonsvilkårene. Det er i 
dag seriøs og god drift ved Trollheim kraftverk. 

Den viktigste lærdommen fra vannføringsovervåkningen var ikke at Statkraft måtte tvinges til seriøs 
drift av Trollheim kraftverk, men hvor raskt et vassdrag kan gå fra normal vannføring til ekstremflom. 
Derfor tilstreber Skrið å lage så gode modelleringer for at resultatet skal bli så nøyaktig som mulig, 
men når man har erfaring med ekstremflom-situasjoner så vet man at det er krevende og usikre 
faktorer i ligningen. Derfor skal man alltid være på den trygge siden.  

I 2018 ble Skrið etablert sammen med Geolog Rasmus Pedersen grunnet økende oppdragsmengder og 
Skrið har siden da gjennomført over 100 naturfarevurdering innen skred og flom i Norge.  

I tillegg til naturfarevurderinger arbeider Skrið med å effektivisere teknologi for å stabilisere kvikkleire, 
men dette arbeidet kan ikke realiseres før vi er sikker på at metoden er trygg og verifisert hos NVE. 
Stabiliseringsmetoden av kvikkleire er en videreføring av Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) prosjektet 
der Stjørdal kommune, Statens vegvesen, NVE, Bane Nor og NGI deltok. 
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I. Hvem jobber i Skrið? 
 

Rasmus Pedersen 
Hovedfag i geologi 1997 

Utdannet innen berggrunnsgeologi og strukturgeologi, et spesialfelt innen vurdering av landgeologi, 
deformasjon og svakhetssoner i fjell og berggrunn, og skred- og skredrelaterte prosesser. Sidefelt i 
utdanning er strømningsanalyse, stratigrafi og sedimentologi, samt vurdering av erosjon og 
vannføring, der flomvurdering er gjort de siste årene. Han har jobbet bredt innenfor hele geofaget i 
mange år med sterk kompetanse innen IT og GIS. Du finner han i fjellet med tursko om sommeren, 
gevær på høsten og på topptur med ski om vinteren. 

 

Jan Gunnar Opsal  
Hovedfag i geologi 1997 

Før hovedfaget, en runde med god treårig opplæring innen kvartærgeologi og hydrologi på 
Distriktshøgskulen i Sogndal. Avsluttet studiet med kandidatoppgaven: «Lokalglasiasjon og stratigrafi i 
Rindalen». Etter dette gikk ferden videre til universitetet som førte til en dypere forståelse av de 
geologiske prosesser med fag som: Strukturgeologi – kartlegging av svakhetssoner, Tolking av 
borhullsdata, Sedimentologi og flere feltekskursjoner i Troms og Finnmark med fokus på 
elveavsetninger og kvikkleire.  

Oppvokst med alle typer skred og flom i romsdalsbygda Eresfjord og erfaring med flom målinger i 
Surna sammen med SINTEF over en periode på fem år. Naturfarer er i dag ofte en kartvurdering der 
NVE med flere, har lagt ned en betydelig innsats for å synliggjøre naturfarene rundt oss. Denne 
naturfaredatabasen sammen med vår utdannelse, erfaring og naturfareforståelse er grunnen til at vi 
stiftet Skrið. Og som fjellglad person er det alltid godt å vende tilbake til Eresfjord med fjell opptil 1800 
meter for å få litt perspektiv på noen av naturfarene en vurderer, av og til blir det glemt bak 
kontorpulten.   

 
Marinius Øygaren 
Hovedfag i geologi 2002  

Utdannet ved Universitet i Bergen med en rekke tverrfaglige miljø- og landskapsrelaterte emner i 
tillegg til opplæring innen kvartær og sedimentologisk geologi. Hovedfagstudiet innebar fordypning i 
geologiske prosesser, hovedsakelig relatert til utvikling og betydning av dannelse av forkastninger og 
sprekkemønster. Oppvokst på gård i Sauda med en naturlig tilnærming til flom og skred. Økt forståelse 
for geologiske prosesser og avsetningsmønster er tilegnet ved flere feltekskursjoner til bl.a. 
kvartærgeologiske lokasjoner (Finse, Etne med flere). 
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vannføring, der flomvurdering er gjort de siste årene. Han har jobbet bredt innenfor hele geofaget i
mange år med sterk kompetanse innen IT og GIS. Du finner han i fjellet med tursko om sommeren,
gevær på høsten og på topptur med ski om vinteren.

Jan Gunnar Opsal
Hovedfag i geologi 1997

Før hovedfaget, en runde med god treårig opplæring innen kvartærgeologi og hydrologi på
Distriktshøgskulen i Sogndal. Avsluttet studiet med kandidatoppgaven: «Lokalglasiasjon og stratigrafi i
Rindalen». Etter dette gikk ferden videre ti l universitetet som førte ti l en dypere forståelse av de
geologiske prosesser med fag som: Strukturgeologi - kartlegging av svakhetssoner, Tolking av
borhullsdata, Sedimentologi og flere feltekskursjoner i Troms og Finnmark med fokus på
elveavsetninger og kvikkleire.

Oppvokst med alle typer skred og flom i romsdalsbygda Eresfjord og erfaring med flom målinger i
Surna sammen med SINTEF over en periode på fem år. Naturfarer er i dag ofte en kartvurdering der
NVE med flere, har lagt ned en betydelig innsats for å synliggjøre naturfarene rundt oss. Denne
naturfaredatabasen sammen med vår utdannelse, erfaring og naturfareforståelse er grunnen ti l at vi
stiftet Skrid. Og som fjellglad person er det alltid godt å vende tilbake ti l Eresfjord med fjell opptil 1800
meter for å få litt perspektiv på noen av naturfarene en vurderer, av og til blir det glemt bak
kontorpulten.

Marinius Øygaren
Hovedfag i geologi 2002

Utdannet ved Universitet i Bergen med en rekke tverrfaglige miljø- og landskapsrelaterte emner i
tillegg ti l opplæring innen kvartær og sedimentologisk geologi. Hovedfagstudiet innebar fordypning i
geologiske prosesser, hovedsakelig relatert t i l utvikling og betydning av dannelse av forkastninger og
sprekkemønster. Oppvokst på gård i Sauda med en naturlig tilnærming ti l flom og skred. Økt forståelse
for geologiske prosesser og avsetningsmønster er tilegnet ved flere feltekskursjoner ti l bl.a.
kvartærgeologiske lokasjoner (Finse, Etne med flere).
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Karoline Aga 
Hovedfag i geologi 2003  

Utdannet ved Universitetet i Bergen med hovedfokus på strukturgeologi, sedimentologi, matematikk, 
fysikk og geofysikk. Har hovedfag i strukturgeologi og tektonikk på deformasjonsmekanismer og 
forkastnings- og sprekkegeometrier. Dypere forståelse for geofaget oppnådd ved flere feltekskursjoner 
i inn- og utland med bredde fra både små- og storskala avsetninger og deformasjoner. Jobbet som 
geolog og geofysiker siden utdannelsen med økende interesse for forbedret visualisering, analyse og 
tolkning av geologiske og geofysiske data. Favorittaktiviteter på fritiden er terrengløping og fjellturer. 
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Utdannet ved Universitetet i Bergen med hovedfokus på strukturgeologi, sedimentologi, matematikk,
fysikk og geofysikk. Har hovedfag i strukturgeologi og tektonikk på deformasjonsmekanismer og
forkastnings- og sprekkegeometrier. Dypere forståelse for geofaget oppnådd ved flere feltekskursjoner
i inn- og utland med bredde fra både små- og storskala avsetninger og deformasjoner. Jobbet som
geolog og geofysiker siden utdannelsen med økende interesse for forbedret visualisering, analyse og
tolkning av geologiske og geofysiske data. Favorittaktiviteter på fritiden er terrengløping og fjellturer.

Emil Kristoffersen -Junior Geolog: BSc geofare Høgskulen på Vestlandet
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