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Sammendrag
NGI har på oppdrag fra NVE foretatt en kartlegging av faresoner for skred for
utvalgte områder i Odda kommune. Faresoner for utbredelse av skred med årlig
sannsynlighet hhv. 1/100, 1/1000 og 1/5000 er inntegnet i kartbilaget. Som
bakgrunn for fastsettelse av faresonene har vi benyttet følgende:
•
•
•
•
•
•

Terrengmodell basert på laserdata
Feltbefaring av to personer fra NGI i fire dager
Opplysninger om tidligere skredhendelser
Tidligere skredrapporter fra området
Terreng- og klimaforhold
Beregningsmodeller for utbredelse og rekkevidde av skred

Deler av den eksisterende bebyggelsen ligger innenfor faregrensene for skred med
årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. Faresonekartene kan brukes som grunnlag
for arealplanlegging og for godkjenning av reguleringsplaner og byggesøknader.
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Kartene kan også være viktige hjelpemidler i tilfelle det oppstår ekstreme
værsituasjoner med behov for vurdering av evakuering av skredutsatt bebyggelse.
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1

Innledning

På oppdrag fra NVE har NGI kartlagt skredfaren innenfor utvalgte områder i Odda
kommune. Områdene valgt ut av NVE er Jordal, vestsiden av Odda sentrum samt
Tyssedal. I rapporten er disse områdene inndelt i fem mindre områder:
• Jordal
• Eidesåsen
• Rødna, Erreflot, Hetleflot
• Odda sentrum (vest), Kleivavika, Kalvanes
• Tyssedal
Alle typer skred er kartlagt, men faren for flodbølger generert av store fjellskred er
ikke vurdert.
Utstrekning av faresoner for skred med samlet årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og
1/5000 er vurdert. Faresoner for flere skredtyper er inkludert dersom faresonene går
inn i bebygde områder.
Befaring ble gjennomført 17 – 20. september 2012 med Heidi Hefre og Ulrik
Domaas. I tillegg deltok Eirik Lia fra Odda kommune. NVE besluttet ikke å delta
på befaringen. Befaring ble gjennomført i de nedre delene av fjellsidene og i
boligfeltene. Hele området ble synfart fra helikopter. Fotografering ble utført med
GPS. Feltrute og notater i felt ble i tillegg stedfestet med GPS.
Som bakgrunn for vurderingene har vi benyttet:
• Kart
• Flyfoto
• Historiske opplysninger om skred
• Tidligere rapporter
• Observasjoner gjort under befaringen
• Klimatiske data
• Modeller for beregning av utbredelsen av skred
• Diskusjon av plassering av faresoner og observasjoner under feltarbeid

2

Oversikt over kartleggingsområdene

Figur 1 viser beliggenheten av de kartlagte områdene i Odda kommune. En kort
beskrivelse av hvert av de fem områdene følger.
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Tyssedal

Kleivavika, Kalvanes
Odda sentrum
Rødna, Erreflot, Hetleflot
Eidesåsen
Jordal

Figur 1. Oversiktskart som viser hvilke områder som er kartlagt
2.1

Jordal

2.1.1

Jordals sørside av dalen

Fjellet ovenfor sørsiden av Jordalen er preget av to kolleformer som rager hhv.
1000 og 400 moh. Fjellsiden er kledd med skog bortsett fra de bratte
skrentområdene. Skogen i nedre del består hovedsaklig av lauvskog med innslag av
mindre granfelt. Jordene nedenfor i slakere terreng er dyrket mark. Inntil foten av
fjellsiden er det urdannelser. Det er hovedsakelig steinsprang fra skrentene som er
aktuell faretype i dette området. Fra skaret går det en ur ut i nordøstlig retning og en
talus i nordvestlig retning bygd opp av erosjonsmateriale fra skaret. Talusen er
bygd opp av utspylt materiale i form av flomskred og jordskred.
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Figur 2. Bildet er tatt mot sørvest fra Jordal. Den høyeste toppen er Vetlenuten
(1000 moh). Den lavere kollen til venstre har et overheng kalt Koldeholeskorane.
Skaret i mellom heter Aoskor.
2.1.2

Jordals nordside av dalen

Eidesnuten når opp til 925 moh og er preget av høye bratte skrentområder ned til ca
kote 500. Det er flere skrentsoner lengre ned i fjellsiden, hvor den største er en
skrånende fjellrygg mellom kote 300 og 500 som står nordnordvest for gården
Gjærde. Nedenfor skrentene er det urdannelser i store deler av fjellsiden. Vest for
Gjærde går den helt ned til jordekanten, mens urene stopper noe høyre opp østover.
Det er likevel enkeltblokker nede mellom husa også øst i Jordalen.
På bildet i figur 3 kan ses et større granfelt mellom kote 300 og 400. For øvrig er
det løvskog. Den grove ura lengst vest i området er delvis fri for vegetasjon. Det er
steinsprang som er den dominerende faretypen fra fjellsiden på nordsiden av dalen.
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Figur 3. Bildet er tatt fra helikopter over Sandvinvatnet mot nordvest i høyde med
Eidesnuten som kan ses i øvre høyre kant av bildet.
2.2

Eidesåsen

Eidesåsen (300 moh) ligger øst for fjellet Eidesnuten (925 moh) og strekker seg
nord til bekken fra vatnet Tjørno. Fjellsiden har bratte høye bergskrenter øverst og
ned til rundt kote 500 hvor terrenget slaker noe av. Fjellsiden er skogbevokst med
lauvskog. Det er urdannelser på avsatsene i fjellsiden. Selve Eidesåsen er
karakterisert ved en rekke bergrygger som står parallelt med fjellsiden. Urmassene
ligger nede mellom ryggene. Eidesåsen er bratt og har store avrundede svaberg ned
mot sentrumsbebyggelsen. Det er hovedsakelig steinskred som er faretypen i dette
området.
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Figur 4. Eidesåsen sett mot nordvest fra helikopter over Sandvinvatnet. Fjelltoppen
til venstre i bildet er Eidesnuten.
2.3

Rødna, Erreflot, Hetleflot

De tre områdene ligger inntil foten av fjellsiden mellom Bekkadalen (fra Tjørno) og
Klungersetenuten. Fjellsiden øverst er formet som en stor skål terrassert i hele
skålen og delvis skogbevokst. De største skrentene er midt i fjellsiden mellom kote
400 og 600 ovenfor Rødna, og noen mindre skrenter lenger ned mot boligfeltene.
Mot nord ovenfor Erreflot og Hetleflot er det skrentområder i hele fjellsiden.
Karakteristisk for de fleste områdene er at de bratte skrentene avløses av
mellomliggende utflatinger.
Boligfeltene ligger opp mot kote 150. Parallelle bergrygger fortsetter fra Eidesåsen
og til ovenfor Rødna og delvis ovenfor Erreflot. Ovenfor sentrale deler av Hetleflot
er det en større utflating. Fjellsiden er skogbevokst med lauvskog, men også større
områder med barskog. Steinsprang danner hovedproblemet for de tre områdene.
Faren for snøskred fra øvre deler av fjellsiden er også vurdert (se kap. 8).
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Figur 5. Områdene Rødna, Erreflot, Hetleflot er den øverste bebyggelsen vist på
bildet.
2.3.1

Odda sentrum, Klevavika, Kalvanes

Fjellsiden er karakterisert ved store skrentområder under Klungersetenutens
nordøstvendte fjellside (ca 975 moh). Det er markerte avsatser inntil foten av de
øverste skrentene. Under skrentområdene i midtre deler av fjellsiden er også
fjellsiden generelt bratt, men likevel noe slakere enn høyere opp. To rygger med
nordøstretning står skrått i fjellsiden ovenfor Hetleflot og har en sterk ledeeffekt på
utfall fra høyere oppe i fjellsiden. Fjellsiden er for en stor del bevokst med
granskog. Steinskred er faretypen som dominerer for boligområdene.

Figur 6. Bildet viser bebyggelsen langs fjorden fra barnehagen i Odda sentrum,
forbi Kleivavika og til Kalvanes under Klungersetenutens nordøstvendte fjellside.
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2.4

Tyssedal

2.4.1

Tyssedal sørside av dalen

Tveitanuten sør for bebyggelsen (ca 940 moh) er svært bratt og har en rekke
skrentområder i øvre og midtre deler av fjellsiden. I midtre deler av fjellsiden står
det fram bergnabber og store svaberg. Inntil svabergene i nedre del av fjellsiden er
det urer som når ned til elva Tysso og til Tveitahaugen. Dalbunnen er flat. Det er
noe løvskog i nedre deler av urene.

Figur 7. Bildet er tatt fra helikopter mot sørøst. Tveitanuten er toppen til høyre på
bildet. Bebyggelsen midt på bildet er Tveitahaugen og bebyggelsen nord for elva
Tysso er langs Skjeggedalsvegen. Ved sjøen ligger smelteverket Eramet (råjern og
titanslagg) som ligger helt inn under foten av Tveitanuten.
2.4.2

Tyssedal nordside av dalen

Tyssedalsnuten (852 moh) nord for bebyggelsen i Tyssedal er en kolleformet topp
med skrenter og utflatinger på sør- og sørvestvendte fjellside. Øst for Oksli (toppen
av rørgaten til venstre i figur 8) er det et større skrentområde som står skrått i
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fjellsiden. Her er det store bratte skrenter. Nedenfor er fjellsiden preget av små urer
og store svaberg ned mot bebyggelsen. Det er tynt løsmassedekke og partier med
lauvskog. Fra Oksli går det en markert forsenkning ned til bebyggelsen. Vest for
denne er det en ryggformasjon som går ned til bebyggelsen på Skarvet. Sør for
rørgaten er det en skrentsone og med noe ur ovenfor og nedenfor et stort svaberg.
Bebyggelsen ved Mjøstølvegen og Eikåker ligger i flatere terreng. Bebyggelsen ved
Salthellervegen og Stana (nedenfor E13) ligger i bratt terreng.

Figur 8. Tyssedalsnuten og bebyggelsen nord for elva Tysso.

3

Klimatisk oversikt innenfor kartlagte områder

Normal årsnedbør i Odda-området nede på fjordnivå ligger på ca. 1500 mm, hvorav
de største mengdene faller om høsten og tidlig vinter. Nedbøren øker imidlertid
med høyden over havet, og på toppen av Folgefonna ligger antagelig årsnedbøren
på godt over 3000 mm. På høyde med toppområdene i fjellsida ovenfor Odda
sentrum antar at nedbøren kan bli rundt 2000 mm pr. år.
Det aller meste av nedbøren kommer i forbindelse med vind fra sørvestlig og
vestlig kant, mens det bare unntaksvis kommer mye nedbør med vind fra østlig
kant. Størst nedbørsintensitet kommer i forbindelse med kraftige lavtrykk som
kommer inn fra sørvest og passerer nord for Odda-området. Slike lavtrykk gir
kraftig vind, av og til opp i storms styrke, fra sørvestlig kant dreiende mot vest.
Den største observerte døgnnedbøren ved den gamle nedbørstasjonen på Mannsåker
var 90 mm (observasjonsperiode 1895-1906), mens stasjonen på Ullensvang har
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målt 119 mm på ett døgn (observasjonsperiode 1875-1926). Det kan også blåse
kraftig østavind i kalde godværsperioder vinterstid.
I forbindelse med varmfrontpassasjene om vinteren vil temperaturen vanligvis stige
markert, og i situasjoner med de største nedbørsmengdene vil nedbøren falle som
regn selv høyt til fjells.

Tabell 1 Data er hentet fra eKlima@met.no * Normalen er interpolert, stasjonen
har ikke målte data.
Månedsnormaler 1961 - 1990 for TAM, Middeltemperatur
Stnr
*Odda
49220

jan

-3,5

feb mar apr
3,0

0,0 4,0

mai

jun

jul

aug sep okt nov des

9,6 13,5 14,5 13,5

9,5

5,5

0,5

år

-

5,2

2,0

Månedsnormaler 1961 - 1990 for RR, Nedbør
Stnr
*Odda
49220
Tyssedal
49350

jan

feb mar apr mai jun

jul

aug

sep

okt nov des

år

158 108 125

55

68

69

73

107

177 200 185 190

1515

157 108 124

55

67

68

72

107

176 199 183 189

1505
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Figur 9. Månedsnormalene for nedbør i Eidfjord er omtrent som for Odda.

Figur 10. Nedbørsanalysen er basert på 25 år med målinger.
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3.1

Nedbør og jordskred

NGI har drevet forskning på hvor store mengder vann i form av snøsmelting og
regnvær som skal til før jordskred går til brudd. I alt er værforholdene forut for ca.
80 skredtilfeller undersøkt. Denne undersøkelsen viste at kritisk vanntilførsel
innenfor et tidsrom kan uttrykkes ved en prosentvis andel av normal årsnedbør.
F.eks. er kritisk vanntilførsel i løpet av 12 timer 5% av normal årsnedbør, mens den
kritiske verdien i løpet av 24 timer er ca. 8% av årsnedbøren. Dette tilsvarer
vanntilførsel på 60 mm i løpet av 12 timer eller 100 mm i løpet av 24 timer i et
område med årsnedbør på 1200 mm, slik tilfellet er i Odda-området nede på
fjordnivå.
Graden av snøsmelting er først og fremst avhengig av luft-temperatur, luft-fuktighet
og vindhastighet hvis det er overskyet, og av solinnstråling i klarvær. Ved en lufttemperatur på 5ºC og vind av kuling styrke kan det smelte snø tilsvarende 50 mm i
løpet av ett døgn.
3.2

Nedbør og snøskred

Graden av skredfare henger nøye sammen med hvor raskt tøyningen av
snøkrystallene i det løse glidesjiktet foregår, og tøyningshastigheten er størst ved
intens snøavlagring og stigende temperatur. De aller fleste flakskred blir utløst
under eller like etter uvær med store snøfall og sterk vind, gjerne i kombinasjon
med markerte temperaturstigninger.
Vanligvis regner vi med at 30 mm nedbør i løpet av ett døgn, eller 50 mm i løpet av
tre døgn kan gi opphav til skred, men ved sterk vind kan skred også bli utløst ved
lavere intensitet. 1 mm nedbør tilsvarer omtrent 1 cm nysnø.
Vinden kan frakte snø ved hastigheter over 5 m/s, og den øker med 3. potens av
hastigheten. Skråninger og fjellsider som ligger i le for de vanligste nedbørførende
vindretninger, dvs. vind som fører til oppsamling av fokksnø i fjellsida, er mest
utsatt for snøskred. Det blir derfor stor forskjell på skredhyppigheten i en nordøstvendt og en sørvestvendt fjellside, spesielt på Vestlandet. Her kommer det
meste av nedbøren fra sørvestlig og vestlig kant, og skråningene som vender mot
øst og nordøst får langt oftere avlagret store snømengder på kort tid, som igjen kan
føre til snøskredfare.
Den aktuelle fjellsida ovenfor Mannsåker er vestvendt, og den vil derfor vanligvis
ikke ha stor snødybde, idet vinden får godt tak og eroderer bort snøen. På den
annen side vil høytrykksituasjoner om vinteren føre til østlige vinder, slik at drivsnø
avlagres i vestvendte skråninger, som igjen kan føre til skredfare.
Også sammensetningen av snødekket er av stor betydning for skredfaren.
Erfaringsmessig har mange av de store skredulykkene vært foranlediget av
langvarige kuldeperioder med utvikling av svake grovkornete sjikt i snødekket.
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3.3

Nedbør og steinskred

En rekke ytre faktorer påvirker stabiliteten av avløst berg og løse steinblokker i
fjellsiden. De viktigste faktorene er nedbør, snøsmelting, temperatur (svingninger
rundt frysepunktet), rotsprengning fra trær eller jordskjelv. Mange steinskred
inntreffer under kraftig regnvær fordi vannet eroderer, gir økt vanntrykk på
sprekker eller tar nye veier. Vann kan ta nye løp på grunn av menneskelige inngrep.
Snøsmelting kan gi et betydelig smeltevannsbidrag og sammen med regnvær tilføre
mer vann i fjellsidene enn de er tilpasset. Isfylte sprekker som tiner kan for en tid
være glatte og forårsake utfall. Temperatursvingninger rundt null grader vil føre til
gjentatt frysing og tining av is i sprekkene og gradvis jekke ut løst berg.
Rotsprengning skyver blokkene gradvis ut. Jordfylte sprekker og forvitring
reduserer friksjonen mellom sprekkeflatene. Jordskjelv vil i liten grad være årsak til
steinskred selv om dette ikke helt kan utelukkes.
Nasjonal skreddatabase er analysert sammen med en database for klimavariabler i
Geoextreme-prosjektet (Kronholm, Vikhamar-Schuler et al. 2006). Skreddatabasen
består av mer enn 20 000 hendelser av alle typer skred, hovedsakelig gjennom de
siste 100 årene. Hensikten er å bruke resultatene til å belyse effekten av forventede
klimaendringer de neste 50 år. Korrelasjonen mellom steinsprangaktivitet og
observerte værparametre er ikke signifikant. Dette kan bety enten at 1) kvaliteten av
databasen er for dårlig til analysen som er gjort, 2) steinsprang utløses av faktorer
som er mer langvarige enn de som ble testet (maks 30 døgn), 3) en kompleks
interaksjon mellom de ulike værfaktorer som fører til utløsning av steinsprang, eller
4) at steinsprang også blir utløst som følge av ikke værrelaterte faktorer.
Konklusjonen fra Geoextremeprosjektet er at manglende korrelasjon mellom
utløsning av steinsprang og vær skyldes en kombinasjon av de nevnte årsakene. Det
går steinsprang og steinskred gjennom hele året uten noen annen påviselig grunn
enn de langsomtvirkende drivende prosessene. På toppen av dette kommer de
steinskredene som inntreffer under nedbørsperioder og frys- og tine- perioder.
Derfor er det viktig å merke seg alle de aktive prosessene som forårsaker
steinskred. I tillegg er det også en viss årstidsvariasjon. Jørstad (1979) påviste en
årstidsrelatert sammenheng med vesentlig høyere steinsprangaktivitet under
vårmåneden april og høstmånedene oktober og november (figur 11). Dette gjelder
for fjellsider som er over 100 m høye, mens for steinsprang i fra lavereliggende
områder har en jevn fordeling gjennom året.
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Figur 11. Periodene når temperaturen svinger rundt null og frostsprengningen er
virksom varierer fra sted til sted og er spesielt avhengig av høyden over havet.
Figuren viser en grov sammenheng mellom værforhold og steinsprang. Lavere enn
100 moh viser figuren i tillegg at steinsprang fordeler seg over hele året. Figuren
er basert på 145 steinsprang som er registrert over en 5 års periode i Norge
(Jørstad, 1979).
Det er erfaringsmessig store regionale forskjeller på grunn av variasjoner i klima,
relieff, geologi og potensial for steinskred.
En undersøkelse av 80 steinsprang langs vegen i Oppdølstranda nær Sunndalsøra
(Moen og Humstad, 2009) viste at regnvær påvirket steinsprangaktiviteten i liten
grad (ca 10 %). Frostpåvirkning forårsaket 40 % av steinsprangene. Juni måned er
det en økning i steinsprangaktiviteten som trolig skyldes rotsprengning og
snøsmelting. Halvparten av steinsprangene kunne ikke knyttes til en direkte
meteorologisk årsak og bidrar til å gjøre det vanskelig å gi varsel om
steinsprangfare (figur 12).
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Figur 12. Skredhyppighet fordelt på årets måneder, observerte værforhold og
antatte årsaker til utløsning for 80 registrerte steinsprang på Oppdølsstranda
(2000 – 2009). Fra Moen og Humstad (2009)

4

Geologi innenfor kartlagte områder

Geologien i området preges av gneis og granitt (grunnfjellsbergarter fra
Prekambrium, lys rosa farge i figur 13). På begge sider av Odda sentrum består
berggrunnen av yngre vulkanske bergarter, som meta-andesitt og meta-dacitt (brun
farge i figur 13). Oddaområdet med Eidesåsen er bergarter fra Ullensvanggruppen
og består av omvandlede overflatebergarter (meta-andesitt, granittisk gneis og
øyegneis). Tyssedal har grunnfjellsbergarter (granitt, fin- til middelskornet,
pegmatittgranitt). Over grunnfjellet på Oddas østside finner vi skyvedekker av fylitt
og kvartsitt som har blitt skjøvet over eldre bergarter under den kaledonske
fjellkjedefoldingen i Devon, ca. 400 mill. år siden (grønn og gul farge i figur 13).
Landformene er styrt av strukturen i de harde bergartene med Sørfjorden som en
nord-sørgående svakere hovedsprekk som er erodert bort gjennom istidene.
Normalt på denne står retningen har Jordal og Tyssedalen øst-vestgående
sprekkeretninger. Landformene vi ser i dag er styrt av geologien og strukturene i
berget samt de eroderende kreftene over lang tid under istidene.
Det høyestliggende terrenget finner man i grunnfjellsområdene (Folgefonna, 1662
moh.) og i områder med overskjøvne bergarter, f.eks Hårteigen (1690 moh.) og
Hardangerjøkulen (1863 moh., Hordalands høyeste punkt). Hardangerfjordens løp
følger strøkretningen i den kaledonske fjellkjeden.
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Figur 13. Kartutsnitt over geologi for Odda og Tyssedal (kilde: Arealis - ngu.no).

5

Eksisterende skredkart

5.1

Eksisterende aktsomhetskart fra NVE

NVE har gjennomført en kartlegging av aktsomhetssoner for snø- og steinskred
basert på en grov terrengmodell og en automatisk beregning av skredutløp uten å ta
hensyn til skog eller klimatiske forhold. Kartene er heller ikke justert i forhold til
feltbefaringer. De undersøkte områdene ligger i sin helhet innenfor
aktsomhetssonen for snøskred, men også steinskredsonen dekker store arealer.
Aktsomhetskart for steinsprang for de kartlagte områdene er vist i figur 14 – 18.
Svarte områder i figurene markerer potensielle løsneområder for steinsprang og grå
områder markerer potensielle utløpsområder. Kartutsnittene er hentet fra NGU sine
nettsider AREALIS (http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/).
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Figur 14. Aktsomhetskart for steinsprang for Jordal.

Figur 15. Aktsomhetskart for steinsprang for Eidesåsen.
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Figur 16. Aktsomhetskart for steinsprang for Rødna, Erreflot og Hetleflot.

Figur 17. Aktsomhetskart for steinsprang for sentrumsområdet fra barnehagen til
Kleivavika og Kalvanes.
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Figur 18. Aktsomhetskart for steinsprang for Tyssedal.
5.2

Eksisterende faresonekart fra NGI

En faresonekartlegging på oversiktsnivå ble i 1993 utført av NGI for kartbladet
Odda. Disse kartene er i hovedsak basert på bruk av en kart, men grensene er
korrigert i forhold til at det er foretatt en befaring av områder som er tilgjengelig
med bil. Også vegetasjons- og klimaforhold blir vurdert ved fastleggelse av
faresoner. Faresonene definerer potensielle fareområder som bør undersøkes
nærmere dersom det skal foretas utbygging. Figur 19 - 24 viser kartleggingen av
potensielle fareområder for denne kartleggingen. De brune områdene er
aktsomhetssonen med en brun linje i overgangen til de tryggere områdene.
Kartutsnittene
er
hentet
fra
NGU
sine
nettsider
AREALIS
(http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/).
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Figur 19. Faresonekartet for Jordal.

Figur 20. Faresonekartet for Eidesåsen.
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Figur 21. Faresonekartet for Rødna og Erreflot.

Figur 22. Faresonekartet for Erreflot og Hetleflot.
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Figur 23. Faresonekartet for sentrumsområdet fra barnehagen til Kleivavika og
Kalvanes.

Figur 24. Faresonekartet for Tyssedal.
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6

Historikk (skredrapporter og skredhendelser)

6.1

Tidligere skredhendelser

Tidligere skredhendelser er delvis opptegnet i den nasjonale skreddatabasen
utviklet av NGU og som finnes på skrednett.no. I tillegg er det benyttet gamle NGIrapporter fra Odda der tidligere skredhendelser er beskrevet.
6.1.1

Odda (Jordal – Kalvanes)

I NGI-rapport 61/906 er det funnet beskrivelser om et steinsprang som gikk i 1955
eller 1956 ned fra lia over Kleivaveien 19, og en blokk som kom helt ned til
bebyggelsen og ødela et skjul ved siden av bolighuset.
Figur 25 viser kart over Odda som er hentet fra skrednett.no og som angir
registrerte skredhendelser fordelt på skredtype. Informasjon om skredene ligger
også tilgjengelig på skrednett.no og er vist i tabell 2. Informasjonen er begrenset, og
nøyaktig stedsangivelse er ofte ikke kjent. Markeringene på kartet i figur 25 er
derfor ikke alltid riktig. I Jordal er det en kjent skredhendelse som fant sted i 1743,
se omtale i tabell 2. De to hendelsene som er markert i figur 25 på vestsiden av
Odda sentrum er også gjengitt i tabell 2. Kartreferansen til disse hendelsene er
omtrentlig, og den ene hendelsen er bare vilkårlig plassert i Odda området. Det er
derfor ikke mye informasjon som kan brukes fra disse hendelsene. Av hendelsene
markert ved Kalvanes er bare en gjengitt i tabell 2, da de andre ble vurdert som
feilplasserte eller uinteressante. Snøskredet som gikk ned skaret ved
Klungersetbekken i 1993 berørte også bebyggelsen på øvre Kalvanes.
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Figur 25. Kart som viser registrerte skredhendelser i Odda (kilde: skrednett.no).
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Tabell 2 Nærmere informasjon om de registrerte skredhendelsene (skrednett.no).
Stedsnavn
Jordal
Hendelsesdato 1743

Odda
25.6.1924

Prestegard
1724

Skredtype

Steinsprang og
fjellskred
0
Ukjent når på året

Steinsprang
og fjellskred
1
Nøyaktighet
ukjent

Steinsprang og
Snøskred
fjellskred
0
1
Ukjent når på året Nøyaktighet
ukjent

Odda, Ullensvang
og Kinsarvik. Bind
3. Gards- og
ættesoga, 2.
halvbandet: Olav
Kolltveit Bergen
1967
NGU, Astor
Furseth
Se 1*

Klokkarboka
for
Odda/Odda
1910-1940
s. 40

Odda, Ullensvang
og Kinsarvik. Bind
3. Gards- og
ættesoga, 2.
halvbandet: Olav
Kolltveit Bergen
1967
NGU, Astor
Furseth
Se 3*

Omkomne
Nøyaktighet
for
tidsangivelse
Kilde

Informant
Registrert av
Beskrivelse

NGU, Astor
Furseth
Se 2*

Kalvanes
17.1.1993

Kvit terror: Jan
Gravdal, KaiInge
Melkeraaen,
Odda 1993
Jan Gravdal
NGU, Astor
Furseth
Se 4*

1* Odda. Jordal ligg nedst i Buerdalen, ved Sandvinvatnet. Dette året vart garden utsett
for skredskade, særleg gjekk det ut over Kalhagen, då bruket til Helge Øysteinson fekk eit
stort avtak, 10 mrk. smør for jordskade. Dette var truleg stein- og fjellskred.
2* Odda. Den 25. juni 1924 omkom ein gut ved eit steinsprang. Dette var Bernt
Gudmundson, 8 år, med bustad i Odda. 'Ein stein fall ned yver han og slo han i hel.'
Manglar informasjon om nærare lokalisering. Kartreferansen er plassert vilkårleg i
Oddaområdet.
3* Odda. Prestegard (Odda) ligg på vestsida av Opo, gamletunet låg på flatene ovafor
riksvegen til Tyssedal nær Odda sentrum. Det vart halde avtaksforretning i 1724 for skade
av eit fjellskred i uthagen og beitet, dessutan flaum over åker og eng. Skadane var så store
at skylda vart redusert til det halve. Dersom dette skjedde samtidig med raset som laga
Kvitura, som Prestgard hadde utmarka si, måtte dette siste han skjedd før 1726, sjå der.
Det kan då ha vore same raset som altså også har har gitt skadar på Prestegardens
eigedom der ute. Kartreferansen er omtrentleg.
4*Odda. Ekstrem vêrsituasjon i Odda-området frå 13-18. januar 1993. Storm og snø. Den
17. januar kom Klungerseteskredet frå toppen av Ruklenuten over Odda, råka fleire hus på
Kalvanes, m.a. bustadhuset til Arne Flatabø, og huset tippa rundt. Særleg dette området
ved Kleivaveien 49 vart hardt råka, og førte bustadhus, uthus, naust og langt ut i fjorden.
Ei kvinne vart seinare funnen død i kjellaren, dei andre kom seg ut eller vart funne av
leitemannskap. Fleire hus i området var då evakuerte, og såleis gjekk det ikkje med fleire
liv. Etter Klungerseteskredet vart 211 bustadhus evakuerte i Odda, med til saman 450
menneske. Dette skredet gjekk til sjøs også i 1903.
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6.1.2

Tyssedal

Kart over skredhendelsene registrert i NGUs nasjonale skreddatabase for Tyssedal
er vist i figur 26, fordelt på skredtype (skrednett.no). Kartet viser at det er registrert
seks steinsprang/fjellskred, to løsmasseskred og ett flomskred i området. En
gjennomgang av informasjonen som ligger tilgjengelig om skredene viser at seks av
skredene er interessante for dette formålet, og informasjon om disse er gjengitt i
tabell 3. De tre nordligste registreringene er tatt ut, da disse er registreringer av
Statens Vegvesen og er registrerte steinsprang ned på veien og i tunnelen. Av
registrerte steinsprang er ett registrert for den nordlige fjellsiden, Tyssedalsnuten, i
1973, og tre hendelser fra den sørlige fjellsiden, Tveitanuten, i 1911, 1931 og 1958.
For øvrig er det registrert en flodbølge i 1958 og et flomskred i 2004. I tillegg er det
fra NGI-rapport 75414-1 kjent at det gikk et steinskred på ca. 200-300 m3 fra
toppen av Tveitanuten den 10. mai 1975. Skredmassene slo ned i ura, hvorfra
enkeltblokker sprutet ut over bebyggelsen på nordsiden av elva.

Figur 26. Kart som viser registrerte skredhendelser i Tyssedal (kilde: skrednett.no).
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Tabell 3. Nærmere informasjon om de registrerte skredhendelsene (skrednett.no).
Stedsnavn

Tyssedal

Tyssedal

12.10.
27.11.
2004
1958
Flomskred Steinskred
og
flodbølge

1931

27.11.
1958
Steinsprang og
fjellskred

Omkomne
0
Nøyaktighet Ukjent
for
tidsangivelse
Kilde
Avisene

+/- 30 min Eksakt

1

0
Ukjent

-

-

SINTEF
rasdatabase

Klokkarboka for
Odda/Odd
a 19101940 s. 8

Informant

-

-

Kvit terror:
Jan
Gravdal,
Kai-Inge
Melkeraae
n, Odda
1993 s. 78
Jan
Gravdal

-

Statens
Vegvesen

NGI, Carl
Harbitz

-

Se 6*

NGU,
Astor
Furseth
Se 7*

NGU,
Astor
Furseth
Se 8*

Brita
Tyssedalstveit
NGU,
Astor
Furseth
Se 9*

Hendelsesdato
Skredtype

Tyssenuten
16.10.
1973
Steinsprang og
fjellskred

-

Registrert av NGU,
Astor
Furseth
Beskrivelse
Se 5*

Tyssedal

-

Steinsprang og
fjellskred

Tyssedalstveit
03.08.
1911
Løsmasseskred,
uspesifiser
t
1
Ukjent

5* Odda. Tyssedal. Den 16. oktober 1973 gjekk eit steinskred på sørsida av
Tyssedalsnuten, med volum på 300 m3 losna 100 m over ei ur. Eit hus vart knus, men det
vart ingen menneskeskade. Der skal vere ein veksande sprekk i dette fjellet. Kartreferansen
er omtrentleg
6* Wave in Sørfjorden. . Rockfall in Sørfjorden from 7-800 m a.s.l. at Tyssedal near Odda in
Hordaland, Western Norway. Wave noticed more than 1 km away.
7* Odda. Tyssedal. Ved den nordlege tunnelopninga av Tyssedalstunnelen, på vegen
mellom Odda og Tyssedal, rasa i 1931 eit fjellparti ut rett sør for 'Verdens Ende', og ei
jente miste livet og ei anna hardt skadd. Desse jentene leikte seg i dette området, som blir
rekna som temmeleg rasfarleg for steinskred.
8* Odda. Tyssedal. Den 27. november 1958 kom eit bergsprang her. Manglar yttarleg info.
9* Odda. Tyssedal. Den 3. august 1911 omkom i eit jordskred Knut Eilertsen Frøynes (frå
Ullensvang) med bustad på Tyssedalstveiti: 'Ulykkestilfælde (jordras).' Nærare omstende
og lokalisering er ikkje kjent, og folk som bur i området kjenner ikkje til hendinga i dag.
Kanskje skjedde dette under vegarbeid. Kartreferansen er plassert ved Tyssedalstveit.
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6.2

Eksisterende skredrapporter

6.2.1

Jordal

I Jordal er det utarbeidet en farevurdering for Jordalsåsen (NGI-rapport 85453 0, 1,
1985, -86). Dette er i området mellom Jordalen og Eidesåsen i sørlig forlengelse av
bebyggelsen på Eidesåsen mellom kote 200 og 235, eller ca 100 høydemeter over
dalbunnen. Observasjoner av steinblokker og vurderingen av steinsprangfaren i
området konkluderer med at det er tvilsomt om området tilfredsstiller kravene til
sikkerhet i Plan- og bygningsloven. Dette området er ikke en del av det kartlagte og
vurderte området i denne rapporten.
6.2.2

Eidesåsen

Det er utarbeidet to NGI-rapporter 81498-1 og -2, datert hhv. 14. januar og 27. juli
1982. På figur 003 i første rapport er det tegnet inn en yttergrense for steinsprang ut
fra de vurderingene som ble gjort basert på feltarbeidet den gang. I rapport nr 2 ble
faresonen tilordnet en returperiode tilsvarende en gang hvert 333 år i gjennomsnitt.
Foreliggende vurderinger av faresoner er delvis basert på de tidligere vurderingene
og diskutert med saksbehandler for de tidligere arbeidene. NGI-rapport 884009-1
av 10. august 1988 er sikring mot steinskred vurdert på oppdrag fra Odda kommune
for et planlagt høyereliggende boligfelt enn dagens. Konklusjonene i rapporten er at
et tilstrekkelig sikringstiltak vil være vanskelig å bygge så høyt oppe i lia som
kommunen ønsker.
6.2.3

Odda sentrum vest - barnehagen

Hestavollen, hvor dagens barnehage ligger, ble vurdert med tanke på plassering av
barnehage i 1971 av NGI (Rapport 70907-3). Det ble pekt på 15 blokker eller
partier som potensielle kildeområder for steinsprang ned mot utbyggingsområdet.
Fem av disse kildeområdene er over den søndre delen, der hvor dagens barnehage
er plassert. Konklusjonen er at barnehagen kan bygges på det foreslåtte området så
lenge ”man sikrer på stedet det som kan sikres og det dessuten bygges en fangmur
som kan fange opp det som likevel måtte komme ned”.
I 1986 og -87 er det utarbeidet fire NGI-rapporter omhandlende steinsprangfare og
sikringsforslag for barnehagen (NGI-rapport 86435 – 1, 2, 3 og 4). I de to
rapportene fra 1986 vurderes sikring for en planlagt utvidelse av barnehageområdet
mot nord, og det foreslås en 3 m høy mur. I de to rapportene fra 1987 ses det på
fangnett som sikring for barnehagen, og som dimensjoneringsgrunnlag er det
forutsatt en øvre blokkstørrelse på 1 m3 og maksimal blokkhastighet på 20 m/s.
Dette vil bety en dimensjonerende bevegelsesenergi på 500 kJ. Et fangnett garantert
for 300 kJ er likevel antatt godt nok.
6.2.4

Kleivavika og Kalvanes

Den første skredfarevurderingen utført av NGI for dette området er fra 1954.
Rapporten identifiserer fem områder i skrenten ovenfor bebyggelsen som spesielt

Dokumentnr.: 20120472-02-R
Dato: 2012-12-07
Rev. nr.: 0
Side: 34

rasfarlige og som må sikres. Det heter også at det er mindre partier og blokker som
bør undersøkes, men disse utpekte partiene er mest iøynefallende (NGI-rapport S
44 datert 5. januar 1954).
NGI-rapport 61/906 av 25. mai 1961 har vurdert steinsprangfare ovenfor
Kleivaveien 19. I rapporten omtales et steinsprang som traff skjulet ved siden av
bolighuset her i 1955 eller -56. Det pekes på noen potensielt ustabile blokker som
foreslås sikret.
Den siste skredfarevurderingen for området er utarbeidet i 2008 og peker på mange
av de samme rasfarlige partiene, og de samme konklusjonene: at deler av området
er skredutsatt og bør sikres mot steinsprang (NGI-rapport 20071679-1, datert 26.
september 2008). Forkortet sammendrag fra rapporten:
Skredfare er vurdert for eksisterende bebyggelse i Kleivavika – Banhammar i Odda.
Store deler av fjellsiden består av ur og store enkeltblokker som har falt ut fra
brattkantene. Store deler av den eksisterende bebyggelsen vurderes å ligge i
skredutsatt terreng, og det er kun den nedre delen av bebyggelsen ned mot fjorden,
som i dag synes å oppfylle de krav som bygningsloven stiller med hensyn til
sikkerhet mot skred for bolighus. Det bør utføres omfattende sikring i området for
at bebyggelsen langs Kleivavika og Eitrheimsveien skal ha tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens krav til sikkerhet for ny bebyggelse.
All bebyggelse vil trolig kunne få tilfredsstillende sikkerhet etter oppføring av
sikringstiltak. I rapporten er det utarbeidet et faresonekart som viser hvilke områder
som oppfyller bygningslovens krav til sikkerhet for bolighus før utførelse av evnt.
sikringstiltak. Bebyggelsen kan sikres ved hjelp av kraftige fanggjerder som
oppføres like på oversiden av bebyggelsen. Ovenfor garasjebyggene langs
Kleivaveien kan det bygges en steinvoll for å sikre bebyggelsen nedenfor. Samlet
behov er ca 300 m fanggjerde og ca 150 m fangvoll.
Klungerseteskredet er et kjent snøskred som går ned bekkefallet i Klungersetbekken
på nordsiden av Kalvanes. Større skred har gått ned til sjøen i 1903, 1949 og sist
gang i 1993, da også boligfeltet på Øvre Kalvanes ble truffet av skredmassene.
Etter den siste hendelsen ble det av NGI utarbeidet et sikringsforslag bestående av
tre betongmurer og en løsmassevoll for å sikre bebyggelsen på Øvre Kalvanes
(NGI-rapport 934011-1 datert 20. juli 1993). Sikringstiltaket antas bygget som
skissert og tilstrekkelig for å beskytte boligfeltet mot fremtidige snøskred.
6.2.5

Tyssedals sørlige side

Etter skredet på ca. 200-300 m3 som løsnet fra Tveitanuten (fra kote 810) den 10.
mai 1975 var NGI på stedet og vurderte faren for nye steinsprang. Konklusjonen i
rapport 75414-1 sier at det ser ikke ut til å være fare for nye skred av samme
størrelsesorden, men det er stor fare for mindre steinsprang. Rapporten inneholder
detaljert informasjon om rekkevidden til steinblokker under denne hendelsen, som
er verdifull informasjon for denne faresonekartleggingen for området.
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For sørsiden av dalen har NGI utført en vurdering av maksimal blokkutbredelse fra
steinsprang i fra Tveitanuten (NGI-rapport 85471-1, datert 14. november 1985).
Grensen er vist detaljert på Tegning nr. 003 i rapporten og går 30 – 50 m forbi elva.
Dersom det skulle inntreffe steinskred (over 10 000 m3) vil steinblokker nå lengre
enn grensen på kartet i følge vurderingene i rapport 85471-1, men en nærmere
undersøkelse er påkrevd for å avklare om det er mulighet for større utfall fra
Tveitanuten hetes det. Den opptegnede grensen er i overensstemmelse med våre
vurderinger av blokker som følger bakken, men erfaringene med steinsprut i
området er inkludert i faresonene i foreliggende rapport.
Erfaringer med steinsprang i forbindelse med rensk i fjellsiden det siste året har
bidratt til forståelse av mulig utbredelse av steinsprang og steinsprut mot
bebyggelsen. I NGI-prosjekt 20120559 bistår NGI Odda kommune i akuttfasen og
med råd med hensyn til rensk og sikring. Teknisk notat 20120559-1, 2, 3 og 4 angår
rensk, tiltak, foreløpige lokale faresoner for evakuering, arbeidsprosedyrer for
arbeid på Gamle Oddaveg under toppen av Tveitanuten, samt sikring av løse
steinblokker under Tyssedalsnuten. NGI har et pågående prosjekt for kommunen
med å foreslå fysiske tiltak for å begrense faren for steinsprang og steinsprut mot
bebyggelsen fra Tveitanuten. Tveitanuten er synfart fra helikopter en rekke ganger
det siste året og potensielle utløsningsområder i øvre deler av fjellsiden er synfart
med tanke på rensk eller sikring. Skogen er for en stor del rensket bort av
steinsprang ovenfor verket og Tveitahaugen.
6.2.6

Tyssedals nordlige side

For Øvre Skarvet boligfelt i Tyssedal er det utført en vurdering av fare for
steinskred med sikringsforslag (NGI-rapport 85469-1 og 3). Området ble vurdert
som skredutsatt, men det var planlagt en utvidelse opp langs ryggen til kote 232
(Tegning 003). Sikring ble foreslått oppe ved kote 255 fra knaus og sørover ryggen
i 40 – 50 m lengde. Sikringen er bygd som et fanggjerde (se figur 27).

Figur 27. Fanggjerde plassert langs ryggen mot daldraget Heimstedal.
Snoltehaugen, som er en stor berghammer, er tidligere vurdert som stabil (NGIrapport 85469-2. datert 27.mai 1986).
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7

Metodikk for fastlegging av faresoner

For å vurdere utbredelsen av skred for ulik returperioder har vi benyttet følgende
datakilder og metoder:
• Terrengmodell med helningskart (vist i Vedlegg B)
• Terreng-, vegetasjons- og klimaforhold
• Opplysninger om tidligere skredhendelser (beskrevet i kap. 6.1)
• Observasjoner gjort under befaringen (Vedlegg B med beskrivelse av GPS
observasjonspunkter)
• Observasjoner av løsneområdene fra helikopter og Gigapan foto.
• Tolkning av terrengformer som kan indikere tidligere skredaktivitet
• Observasjon av terrengforhold som har innvirkning på rekkevidden av skred
(fra befaring, helikopter, kart og gigapan)
• Beregningsmodeller for skredutløp beskrevet og vist i Vedlegg A
• Gigapanfoto
7.1

Terrengmodell

Terrengmodell basert på laserdata er benyttet for opprettelse av terrengmodell med
grid 5 x 5 m. Denne modellen er benyttet for utarbeidelse av helningskart.
Helningskartene er benyttet til å identifisere mulige kildeområder for de ulike
skredtyper, ettersom snøskred gjerne løsner fra terrenghelninger 30-50º, steinskred
fra helninger >45º og jordskred/flomskred fra terrenghelning 25-45º.
Terrengmodellen er også benyttet som grunnlag for kjøring av beregningsmodellen
for steinsprang; Rockyfor3D (som er nærmere beskrevet i Vedlegg A).
7.2

Terreng-, vegetasjons og klimaforhold

Terrengformene er vesentlige for å identifisere kildeområder og hvilken vei
eventuelle skred følger nedover fjellsidene. Terrengformene vil også influere på
rekkevidden av skred, som for eksempel ruhetsforholdene langs terrenget.
Vegetasjonsforholdene vil ha stor innvirkning på utløsningsområdene for snøskred,
idet tett skog vil hindre utløsning. Skog i skredbanen kan også ha effekt på
rekkevidden av skred fordi skogen vil ha en bremsende effekt på skredbevegelsen
og dessuten redusere medrivning av skredmasser nedover i skredbanen.
Flyfoto og helikopter er brukt som hjelpemiddel for å kartlegge terreng- og
vegetasjonsforholdene i de øvre og utilgjengelige fjellområder.
Klimaforholdene vil i stor grad bestemme hvor ofte skred blir utløst. For snøskred
vil for eksempel dominerende vindretninger være viktig for hvor det legger seg opp
snø.
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7.3

Tidligere skredhendelser

En viktig basis for faresonekartlegging er å skaffe seg oversikt over tidligere
skredhendelser. Dette vil være nyttig informasjon i forhold til å bestemme
potensialet for hvor lang rekkevidde skred kan oppnå. NGUs nasjonale
skreddatabase og gamle NGI-rapporter fra området er benyttet for å finne frem til
tidligere skredhendelser, se kap. 6.1.
7.4

Spor i terrenget

Tidligere skredhendelser vil i noen grad kunne observeres ute i terrenget. For
eksempel vil spor etter snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen.
Skredblokker vil i de fleste tilfeller bli liggende som vitnesbyrd på tidligere
hendelser, men dersom det er innmark kan blokker ha blitt fjernet. Ofte vil det være
et problem å skille skredblokker ut fra moreneblokker som har blitt transportert
med isen.
7.5

Tolkning av gamle terrengformer

Skred som er masseførende slik som jord- og flomskred vil som oftest gi varige
spor i terrenget. Det kan enten være erosjonsformer slik som nedskjæringer
(raviner) eller avsetningsformer (som regel vifteformet). Utfordringen er å vite hvor
gamle disse skredene er, og i hvilken grad de er representative for dagens forhold. I
tida like etter siste istid gikk det et stort antall skred under helt andre
vegetasjonsforhold med stor vanntilgang grunnet issmelting.
7.6

Terrengforhold som påvirker størrelsen og utbredelsen av skred

Rygger og forsenkninger vil ha en tendens til å lede skredmassene. Utflatninger og
bratte partier vil også kunne påvirke rekkevidden ved at skredet tappes for energi.
Også grunnforholdene vil ha stor betydning, og steinsprang vil nå lengst når
underlaget er hardt (berg i dagen) i motsetning til når bakken er myk (for eksempel
myr).
Eksisterende store steinblokker i terrenget vil ha en bremsende effekt på skredene.
Det samme gjelder for tett skog. Skog i utløsningsområdet vil også kunne påvirke
størrelsen av snøskred. Skog vil i tillegg ha en stabiliserende effekt på
løsmassedekket fordi røttene vil binde jordmassene sammen.
7.7

Modeller for beregning av skredutbredelse

Beregningsmodeller vil være et viktig supplement når endelig plassering av
faregrensene skal foretas. Viktigste kilde til fastsettelse av faregrenser vil være
skjønn basert på erfaring og observasjoner gjort under befaringen og opplysninger
om tidligere skredhendelser. Modellkjøringer vil være et hjelpemiddel for å vurdere
om det er behov for justering av grensene.
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Modellen vi har benyttet er nærmere beskrevet i vedlegg A med kart som viser
eksempler på resultater fra modellkjøringer i de kartlagte områdene.
7.8

Gigapanfoto

Det ble tatt gigapanfoto av flere skrentpartier for å kunne identifisere mulige
løsneområder for steinsprang. Gigapanfoto er tatt med svært høy oppløsning, slik at
det er mulig å forstørre opp detaljer i bildet og fortsatt ha høy skarphet og kvalitet
på bildet. Med gigapanfoto kan man vurdere oppsprekkingsmønster og størrelse på
mulige utfall. I figur 28 er et utsnitt fra gigapanfoto fra et skrentparti over Tyssedals
nordlige dalside. De skarpe detaljene i bildet gjør at man kan studere
oppsprekkingsmønsteret og identifisere mulige løsneområder for steinsprang. Fra
bildet kan vi fastslå at det er mange potensielt løse bergpartier i dette
skrentområdet.

Figur 28. Eksempel på utsnitt fra gigapanfoto av et skrentparti under toppen av
Tyssedalsnuten på nordsiden av Tyssedal. Kvaliteten på bildet er vesentlig forringet
i forhold til hva som kan oppnås ved bruk av PC.
Alle foto kan ses på følgende nettadresser:
• Eidesåsen
http://gigapan.org/gigapans/e24db06a21b3dc9d5631a0cfae0b9be9
• Rødna, Erreflot, Hetleflot:
http://gigapan.org/gigapans/06834a9647809e39696f839423c26e5f
• Tyssedal Sør, Tveitanuten
http://gigapan.org/gigapans/9bca5c1e867bb9980bea92af1c971b61
• Tyssedal Nord, Tyssedalsnuten:
http://gigapan.org/gigapans/c431de3d23b16524e5c4a03fd1190d1a
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8

Faresonevurdering

8.1

Innledning

Tre faregrenser er vurdert og tegnet på kartene i bilaget:
• Utbredelse av skred med årlig sannsynlighet 1/100
• Utbredelse av skred med årlig sannsynlighet 1/1000
• Utbredelse av skred med årlig sannsynlighet 1/5000
Faregrensene representer den samlede sannsynlighet for alle typer skred. I
hovedsak vil det være en skredtype som er dominerende og bestemmende for
skredutløpet. Unntaksvis vil flere skredtyper ha omtrent samme utbredelse, og slike
tilfeller må den samlede sannsynlighet for de relevante skredtyper summeres og
legges til grunn for fastsettelsen av faregrensen.
I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagt område vil det kort redegjøres for
hvilke vurderinger som ligger til grunn for utberedelsen av faresonene og
dominerende faretype i hver enkelt skredbane. Hvis flere skredtyper er
bestemmende vil dette omtales.
8.2

Jordal

8.2.1

Jordals sørside av dalen

Steinsprang fra Jordalsnuten er dimensjonerende faretype i området, og i tillegg er
flomskred dimensjonerende faretype langs bekkeløpet. En vifte har bygget seg opp
ute på elvesletten og forteller om tidligere flomskredaktivitet. Viftens form er brukt
for å angi utberedelse av flomskred med årlig sannsynlig 1/100, 1/1000 og 1/5000.
Ved bebyggelsen i øst ligger det enkelte store blokker som er brukt for å vurdere
rekkevidde på steinsprang i dette området. Sentralt i det kartlagte området kommer
det ned et skar som vil lede steinsprang fra et større kildeområde ut mot
bebyggelsen på Haugen. 1/5000-faresonen er tegnet helt ned til bekken på sletten
utenfor dette skaret da de sjeldne, større steinspranghendelsene er vurdert til å
potensielt kunne nå hit. Faresonene er vist i kart 01. Ingen bolighus er vurdert å
ligge innenfor 1/1000-faresonen.
8.2.2

Jordals nordside av dalen

Det er steinsprang fra Eidesnuten som er dimensjonerende faretype for nordsiden
av dalen. Studie av løsneområder og utberedelse av ur og skredblokker ned mot
bebyggelsen er brukt for å vurdere hyppighet og rekkevidde til fremtidige
steinspranghendelser. Fjellsiden består av flere skrentpartier med løst berg. I vestlig
del av kartlagt område er det en grov, velutviklet ur over bebyggelsen fra ca. kote
125 og opp til ca. kote 300. Store blokker ligger ut på jordet helt ned til elven, og
vitner om tidligere steinsprangaktivitet fra fjellsiden (figur 29). Uren og antall
skredblokker utenfor uren forteller om forventet utfallshyppighet og hvor langt
blokkene når, og er benyttet for fastsettelse av faregrensene her.
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Figur 29. Vestlig del av kartlagt område på nordsiden av Jordal. Under den steile
toppen av Eidesnuten ligger en velutviklet ur helt ned til bebyggelsen og store
skredblokker ligger ut på marken helt ned til elven.
I østlig del av området ligger det flere store skredblokker innimellom husene og ned
til veien. 1/1000-faresonen er derfor tegnet helt ned til veien i dette området basert
på skredblokkene (flere enn 10 stk.) som i løpet av de siste ca. 10 000 år har nådd
ned hit.
I tillegg er steinsprangsmodellering benyttet for vurdering av skredbaner og
rekkevidde. Resultatene av kjøringene for Jordal finnes i Vedlegg A, tegning A-03.
Faresonene er vist i kart 01. Nesten samtlige bolighus i østlig del av kartlagt
område er vurdert å ligge innenfor 1/1000-faresonen.
8.3

Eidesåsen

Fjellsiden mellom den steile toppen av Eidesnuten og bebyggelsen på Eidesåsen er
avtrappet og har flere rygger som går parallelt med fjellsiden. Disse ryggene
fungerer som naturlige voller hvor steinsprang stopper eller mister vesentlig energi
(figur 30). I nedre del av fjellsiden ligger det små urer på utflatingene i foten av
mindre skrentpartier som består delvis av meget store blokker (se figur 31). Videre
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nedover fjellsiden ligger blokker spredt, flere er samlet i søkkene mellom ryggene,
med avtagende hyppighet nedover mot bebyggelsen.

Figur 30. Slike bergrygger er det flere av over boligfeltene i Eidesåsen. Disse har
avgjørende betydning for rekkevidden til steinsprang og dermed for faresonene.

Figur 31. Store skredblokker som ligger nær foten av lavere skrent i nedre del av
fjellsiden over Eidesåsen.
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De inntegnede faregrensene for Eidesåsen er vist i kart 02. 1/100-faresonen følger i
stor grad foten av nedre skrentparti, hvor det ligger små urer. 1/1000-faresonen
følger større ryggformasjoner eller søkk i terrenget som meget få av blokkene vil ha
energi nok til å forsere. De svært sjeldne hendelsene, representert av 1/5000faresonen, vil kunne ha energi nok til å nå ned til bebyggelsen. Fem bolighus på
Eidesåsen ligger innenfor 1/5000-faresonen, men utenfor 1/1000-faresonen og
tilfredsstiller dermed kravene i Plan- og bygningsloven.
På sletten nedenfor Eidesåsen, i veien Åsen like nord for fotballbanen, ligger tre
boliger delvis innenfor 1/1000-faresonen.

8.4

Rødna, Erreflot og Hetleflot

Det er steinsprang som er dimensjonerende faretype for faresonene, vist i kart 03.
Det er rygger og utflatinger over boligområdene som beskytter de fleste
husstandene i området fra steinsprang. Tre boliger i dette området er vurdert å ligge
utsatt for steinsprang med årlig sannsynlighet 1/1000. For rekkehuset nr. 20 i sørlig
del av Rødna ble det observert flere blokker rett bak boligen og 1- 2 store blokker
på plenen ved siden av og foran rekkehuset. To boliger i søndre del av Hetleflotfeltet er også lagt innenfor 1/1000-faregrensen, da det er lite utflatinger over husene
hvor blokker kan stoppe, og terrengformene taler for at blokker kan komme ned
her. Skredblokker ble observert like ovenfor husene.
Det er observert små urer på flaten over Hetleflot-feltet, over sentrale deler av
Rødna-feltet og i søkket nord for bekken som går ned mot Erreflot-feltet Det er
vurdert at de aller fleste steinsprang vil stoppe i uren på disse utflatingene, slik at
den øvrige bebyggelsen er vurdert å ligge skjermet for 1000-års hendelsen. Mer
sjeldne hendelser vil kunne være større og ha mer energi, og 5000-års skredet er
derfor vurdert å nå ned til bebyggelsen der hvor ikke terrenget taler for at blokkene
vil bli ledet bort eller stoppe før.
8.4.1

Vurdering av snøskred fra fjellsiden mellom Klungersetenuten og Tjørno

I fjellsiden mellom Klungersetenuten og Tjørno er det en rekke bratte områder.
Typisk for området er bratte skrenter med utflatinger nedenfor (figur 32). Snøskred
skaper neppe noe problem for bebyggelsen fra disse områdene. Det er likevel noen
få områder som krever en vurdering. I fra andre brattområde under toppen mellom
Klungersetenuten og bekken ut fra Tjørno er det fire mindre utløsningsområder for
snøskred som er fra 5 000 – 15 000 m2. Terrenget er ruglete med 8 – 9 utflatinger
og motskråninger nedenfor skrentene. Det er i tillegg skog i 2/3 av området før
terrenget blir stupbratt ned mot dalen. Disse terrengforholdene skaper stor motstand
mot eventuelle skred og vil etter våre vurderinger måtte stanse før de går utfor i det
bratte terrenget rundt kote 600.
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Ca 50 m bred utflating under
skrentsonen

Figur 32. Under øvre skrentsone er den en bred utflating hvor småskred vil stoppe.
Nedenfor er det fem hovedområder hvor snøskred kan løsne. Fire er markert, det
femte er like utenfor bilderammen til høyre.

8.5

Odda sentrum, Kleivavika – Kalvanes

Steinsprang er dimensjonerende faretype for også dette området. Det er den nedre
skrenten like over bebyggelsen som representerer faren. Steinsprang som løsner fra
de øvre skrentområdene er vurdert å stoppe i de slakere skogkledde områdene under
toppen.
Flere boliger blir liggende innenfor 1/1000-faregrensen, se inntegnede faresoner i
kart 04. Fjellskrenten like over bebyggelsen er flere steder oppsprukket og løse flak
og blokker er observert. Noen steder ligger det små urer ned mot husene og blokker
ned i mellom den øvre bebyggelsen (figur 33 og 34). Disse observasjonene ligger til
grunn for vår vurdering. Tidligere NGI-rapport 20071679-1 hvor 1/1000-faresonen
er fastsatt etter en detaljvurdering av området er også lagt til grunn. I nordre del av
området er faresonene trukket lenger opp, da skrenten over husene her er mer
massiv, og det er ikke observert de samme kildeområdene. Over det nordligste
boligfeltet er det satt opp sikringstiltak for snøskred over boligområdet for å lede
snøskred bort fra bebyggelsen på Øvre Kalvanes og ned Klungersetbekken. Dette
ble gjort etter snøskredulykka i 1993 (se kap. 6).
Bak Hestavollen barnehage i Odda sentrum er det satt opp et fanggjerde mot
steinsprang. 1/1000-faresonen er tegnet inntil fanggjerdet, da tiltaket er vurdert å
ville stoppe 1/1000-års hendelser. Om sikringstiltaket er tilstrekkelig dimensjonert
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for 5000-års hendelsen er det ikke gjort detaljerte nok vurderinger av til å kunne slå
fast. Før dette kan bestemmes må vi vite spesifikasjonene til eksisterende
sikringsgjerde, se nærmere på volum av potensielle utfall som kan komme ned mot
barnehagen innenfor en 5000-års periode og regne på energien disse blokkene vil
treffe gjerdet med.

Figur 33. Blokker/liten ur bak hus nærmest fjellsiden like sør for barnehagen. Bilen
i bildet står i oppkjørselen til huset.

Figur 34. Garasjeanlegg ovenfor Kleivavika. Skrenten over er oppsprukket og flere
potensielle løsneområder er observert. Det ligger en liten skredur ned til garasjen.
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8.6

Tyssedal

8.6.1

Tyssedals sørside av dalen

Den sørlige fjellsiden over Tyssedal, Tveitanuten, er høy, steil og oppsprukket. Det
er flere kjente steinspranghendelser fra denne fjellsiden og det har vært gjort mange
skredfarevurderinger for dette området tidligere (se kap.6). Dokumenterte
rekkevidder for steinmassene på ca. 300 m3 som løsnet i 1975, sammen med
hendelser i 2012 da et større steinparti løsnet i forbindelse med rensk i fjellsiden, er
benyttet for fastsettelse av faregrensene for området. Fjellsiden har blitt undersøkt
fra helikopter flere ganger av NGI i 2012, og det er identifisert flere løse
bergpartier.
For å sikre eksisterende bebyggelse mot steinsprang fra Tveitanuten kan det bygges
voll nede ved bebyggelsen. Steinsprut som blir slynget langt gjennom luften vil
ikke kunne stoppes med en slik voll. Faresonene tegnet og vist i kart 05 angir
grenser for sannsynlig rekkevidde av blokker over en viss størrelse. Steinsprut med
mindre blokkstørrelser kan nå lenger enn oppgitte faresoner, men slike dimensjoner
vurderes å utgjøre en forholdsvis liten fare og derfor lite hensiktsmessig å inkludere
i faresonene.
8.6.2

Tyssedals nordside av dalen

Steinsprang fra skrentområdene under Tyssedalsnuten er dimensjonerende faretype
for området. Det er to hovedkildeområder hvor berget er særlig oppsprukket, og det
er identifisert mange løse bergpartier. De to områdene er navngitt parti #1 og parti
#2 og er vist i figur 35.

Parti #2

Parti #1

Figur 35. Tyssedals nordlige fjellside har to fjellskrenter som er særlig oppsprukket
og hvor faren for at det utløses steinsprang er størst.
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Nedenfor parti #1 er det en ur med mange store blokker, og spredte blokker finnes
helt ned til Salthellerveien. Utbredelsen av kantede blokker er brukt for å fastsette
1/1000-faresonen. Ovenfor boligfeltet Skarven er det ingen utpregede løsneområder
og helningen ned mot boligfeltet er lav. Det er også bygget et sikringstiltak mot
steinsprang her (se avsnitt 6.2.6). Mindre steinsprang fra lave skrenter vil stoppe i
dette området. Faresonene er derfor trukket lenger opp. Steinsprang fra parti #2 vil
komme ned på østsiden av det markante skaret Heimstedal. Rygger, små koller og
daler i terrenget bestemmer skredbanen til rullende steinblokker, og de inntegnede
faresonene i kart 05 illustrerer dette. En kolle over boligfeltet på østsiden av
Heimstedal skjermer dette boligfeltet ved at kollen vil bøye av steinsprang og lede
de enten vest ned Heimstedal eller øst ned Kvernhusdalen. Terrenget nedenfor parti
#2 taler for at steinsprang fra skrenten vil ledes ned mot bebyggelsen i
Kvernhusdalen/Skogly, og som en konsekvens går faresonene lenger ned i dette
området.
8.6.3

Vurdering av snøskred fra Tyssedalsnuten

Det er kun i fra fjellsiden under Tyssedalsnuten nord for bebyggelsen at mindre
snøskred kan løsne. Topografien i fjellsiden styres av bratte skrenter og utflatinger
og det er kun noen få steder at mindre skred kan løsne. Særlig gjelder dette de
bratteste svabergene litt ned i fjellsiden. Like under toppen er det også et område
hvor mindre snøskred kan løsne. Noen av svabergene nede i fjellsiden er bratte nok
til at snøskred kan løsne. Her er imidlertid snødriften mye mindre enn under toppen
av fjellet. Snøskred som løsner vil være stort sett under 10 000 m3 og vil i liten grad
rive med seg mye snø i fjellsiden ettersom det er utflatinger og skog de fleste
steder. Siden skredvolumene ventes å være små vil de ikke nå særlig langt i slakere
terreng. Etter vår vurdering er det derfor lite sannsynlig at de vil kunne nå
bebyggelsen. Mindre snøskred kan løsne fra slakere svaberg under vårløsningen,
men snøen er våt og følger bakken, slik at disse ikke ventes å nå særlig langt.
Snøskred som løsner fra toppområdet eller ved Oksli vil følge forsenkningen
mellom Oksli og Heimstedal og kan få lang rekkevidde. Faresonen i utgangen av
forsenkningen gjelder derfor snøskred.
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Figur 36. Bildet viser lokaliserte mindre utløsningsområder for snøskred.
Områdene viser areal av en viss størrelse. Mindre snøskred kan selvsagt løsne fra
slakere svaberg på våren, men disse venter ikke å nå særlig langt.
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Bruk av faresonekartene

9.1

Arealplanlegging og godkjenning av reguleringsplaner og
byggesøknader

Kartene kan brukes som grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplaner og ved
godkjenning av reguleringsplaner og byggesøknader. Kartene vil overstyre
aktsomhetskartene og faresonekartene på oversiktsnivå.
9.2

Prioritering av sikringstiltak

Kartene kan brukes som grunnlag for prioritering av sikringstiltak for skredutsatt
bebyggelse. For hus som ligger innenfor faregrensen 1/1000 kan kommunen
vurdere behovet for sikring. I første omgang vil det være hensiktsmessig å foreta en
nærmere vurdering av faren ved en mer detaljert feltbefaring.
9.3

Evakuering av skredutsatt bebyggelse under ekstreme værforhold

Dersom det skulle oppstå en ekstrem værsituasjon med skred ned mot bebyggelsen
kan faresonekartene benyttes som grunnlag for å bestemme hvilke hus som skal
evakueres. I første omgang vil det være naturlig å inkludere hus som ligger innenfor
faregrensen 1/100, deretter 1/1000.
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Steinsprang – Rockyfor3D

1

For å beregne rekkevidden av steinsprang har vi benyttet Rockyfor3D. Rockyfor3D
er en modell som beregner utløp av steinsprang (enkelte steinblokker) ved hjelp av
deterministiske og stokastiske algoritmer. Modellen kan inkludere interaksjon med
vegetasjon og sikringstiltak.
Modellen er utviklet av Luuk Dorren og Frédéric Berger, er beskrevet på
www.ecorisq.org/en/products.html og er tilgjengelig for medlemmer av
organisasjonen ecorisQ. NGI har et samarbeid med denne organisasjonen og har
fått tillatelse til å benytte den både i forsknings- og oppdragsvirksomhet. NGI har
jevnlig kontakt med utviklerne og gir tilbakemeldinger på praktisk bruk.
Algoritmene i modellen er utviklet gjennom ulike forskningsprosjekt og deler er
beskrevet i artikler og presentert på internasjonale konferanser. For en oversikt over
artikler, se www.ecorisq.org. Algoritmene oppdateres regelmessig og informasjon
om dette sendes ut til medlemmene i ecorisQ.
Algoritmene er implementert i MATLAB og modellen kjøres ved hjelp av en
runtime lisens. Det er ikke tilgang til kildekoden, men modellen er utmerket
beskrevet i dokumentet ”Rockyfor3D revealed, Description of the complete 3D
rockfall model”, som følger med modellen:
(www.ecorisq.org/docs/Rockyfor3D.pdf).
Begrunnelsen for å bruke Rockyfor3D og ikke en av de andre tilgjengelige 3-D
modellverktøy er hovedsakelig at denne modellen trolig er den som best inkluderer
interaksjon mellom skog og blokker i bevegelse.
I NGI teknisk notat 20100070-00-3-TN beskrives de parametre som må inkluderes
i modellen:
-

-

-

-

Number of simulations per cell
o Antall blokker som simuleres fra hver celle i terrengmodellen.
Additionall fall height
o Blokker kan gis ekstra oppstartsenergi ved å gi dem ekstra fallhøyde
i starten
Base data folder
o I denne mappen lagres beregningsprogrammet og alle data som
eksporteres fra ArcGIS.
Result data folder
o Dette er en mappe som ligger under ”Base data folder” og her lagres
resultater fra beregningene (se modellens dokumentasjon for
beskrivelse av resultatfiler).
DEM
o Terrengmodellen (raster) som ønskes brukt.
Analysis area (1 selected)
o En polygon som definerer hvilket område beregningene skal kjøres
for. En enkelt polygon må være selektert.
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-

-

Soil type
o Laget med definisjoner for jordbundstypen.
Release areas
o Laget med definisjoner av potensielle utløsningsområder for
steinsprang.
Roughness
o Laget med definisjoner av terrengets ruhet.

I tillegg finnes det muligheter for å legge inn skog med gitt diameter og avstand
mellom trærne, men vi har ikke benyttet denne applikasjonen i Odda fordi den ennå
ikke er godt nok kalibrert mot norske forhold.
Vi har i prosjektet benyttet modellen for sju fjellsider. Vi har benyttet to sett med
inputverdier mht. utløsningsområdene:



Blokkstørrelse 1m3 og 1 utfall fra hver celle i utløsningsområdet (5x5 m)
Blokkstørrelser 2 m3 ±50 % og 10 utfall fra hver celle i utløsningsområdet
(5x5 m) – Denne kjøringen er vist for alle områdene i kart A-01 til A-03.

Verdier for bakketype og ruhet er gjort på bakgrunn av observasjoner under
feltarbeidet.

1.1

Referanser

NGI teknisk notat 20100070-00-3-TN: Innføring av steinsprangmodellen
Rockyfor3D ved NGI (2012)
Rockyfor3D (v5.0) revealed. Transparent description of the complete 3D rockfall
model.
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2

Eksempler på modellkjøringer

I kartene er kjøring med blokkstørrelser 2 m3 ±50 % og 10 utfall fra hver celle i
utløsningsområdet (5x5 m) vist.

Kart A-01: Jordal
Kart A-02: Eidesåsen – Kalvanes
Kart A-03: Tyssedal
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Beskrivelse av GPS observasjonspunkter

Mark point
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Beskrivelse
Hus nr. 16-18. Rabbe - lite løst å observere. Stein bak husa. Løst
bergflak ufarlig
Rapport NGI. Ur bak garasje. Overheng. Ura stopper ovenfor nordlig
garasje. Ura ned til sørlig garasje, grovblokkig
Stor blokk i hage
Svaberg/bekk. Ikke løst berg, kun svaberg
Grense snøskred sør
Foto mellom 28-30 svaberg like ovenfor
I hage, foto av lita ur. Noen få løse blokker i berget over. Kan rulle
ned til
Hvitt hus skjermet under nabbe
Bekk. Noen blokker fra steinsprang/morene. Større, løs blokk på hylle
ovenfor. Kubisk blokkform ~2 m3
Liten skrent "Rufsete" ovenfor bilen (foto)
Bekk ned ved siden av hus. Flombekk?
Ur bak huset
Svaberg bak husa. Bergnabbe med overheng ovenfor barnehage
Avsats over huset. Lite aktivitet
Lita ur bak nr. 20
4 større blokker, kan være steinsprang
2 steinblokker 4x3x3 m3
Store blokker 36 m3
315 fot skrent
Søkk på innsiden av stien, blokker som hus i en haug. Noe urdannelse
Foten av grov ur
Grov ur slutt Vanlig ur videre. Granfelt
1000-1300 m3 (10x10x15 m)
Mindre blokk et par m3 Ingenting kan gå videre. Bergvoll 15-20 m
Steinblokk like over husa på gården. Urfoten ovenfor vegen
Større blokk like ovenfor vegen. Feste for kabel
Grov ur motsatt side. Faregrense 1/10.000 til elva.
Steinblokker i skogholt ovenfor tørrmur av delvis kantete stein. Mest
morene. Noen større blokker lengre ned kan være ryddet? Flate i bunn
av bakken
Mulig skredblokk
Mulig skredblokk
Liten avsats. Dråg med flere steinblokker. Grove skredblokker
Noen få mindre kantete stein
Noe kantete steinblokker langs sti
Sjelden utfall fra lite overheng på sva. Noen blokker på stien og videre
nedover. Mest moreneblokker.
Renne
Stein 5 stk 1-10 m3
Litt utfall fra sva. Ingen utfall ovenfra.
Løse blokker mot tre overfor sva. Sikret m/wire. Renne for vann/mur.
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273
274
275
276
277
278
279
280
281-283
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Svaberg boltet. Steinsprangblokker i morene av ur. Usikker på
sikkerheten for gult/grønt hus. Liten tømmermur mot stein gir ikke
tilstrekkelig sikkerhet.
Ur. Litt stein utenfor foten. Ikke fram til kant
23-30 steinblokker. Trolig steinsprang i forbindelse med bekk. Kan ha
løsnet høyt oppe
Steinblokk kantet 3m3, 3 stk
Renne. Grove blokker m/ ur innafor
Sørlig side av ur som fortsetter nedover
Slutt ur
Ur ovenfor flomsikring. Enkelte blokker ned i hagene
Skredblokk ovenfor rekkehus
Liten ur
Vannbasseng/drenering. Skredblokk ved siden av hus. Bergterrasse
ovenfor husa med ur/skredblokker
To store steinblokker
Flere steinblokker
Sikringsnett nedre
Sikringsnett øvre
Stor blokk
2 store blokker
4 store blokker (2 ovenfor, 2 nedenfor vegen)
2 store blokker nedenfor veg
Grov ur.
Nedenfor vegen ligger det stein ovenfor rødt hus
Ur hit og videre
Nedgravd blokk
Blokker på begge sider av veien
4 større blokker

p:\2012\04\20120472\leveransedokumenter\rapport odda\vedlegg odda\vedlegg b.docx

Dokumentnr.: 20120472-02-R
Dato: 2012-12-07
Rev.nr.: 0
Vedlegg B, Side 4

2

Helningskart og GPS-befaringslogg

Kart B-01: Jordal
Kart B-02: Eidesåsen
Kart B-03: Rødna, Erreflot og Hetleflot
Kart B-04: Odda sentrum, Kleivavika og Kalvanes
Kart B-05: Tyssedal
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