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1

Innledning
Multiconsult ASA har gjennomført faresonekartlegging av utvalgte områder i Vindafjord kommune for
NVE. Det har blitt utarbeidet faresoner for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og
1/5000 innenfor følgende delområder (se også Figur 1):


Kjellesvik



Vaka



Kåta



Berge



Øvrehagen – Hamre



Ilsvåg



Hålandsbakken – Strand



Søndenå – Urabø

Figur 1. Oversiktskart over kartleggingsområder i Vindafjord kommune.
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Hovedbefaringen ble utført 9.-11. mai 2016 av geologene Maria Hannus og Mariia Pihlainen fra
Multiconsult ASA. Områdene ble undersøkt til fots og ved hjelp av bil som fremkomstmiddel. På
befaringsdagene var det oppholdsvær med god sikt og temperatur på 25°C. Det ble også utført
kompletterende befaringer i noen av områdene i juli 2016.

2

Metodikk for fastlegging av faresoner
For vurdering av skredfare, utbredelse av skred og ulike returperioder er det benyttet følgende
grunnlagsmateriale og metoder:
•
•
•
•
•
•
•

Terrengmodell og kotegrunnlag
Geologiske forhold (berggrunn og løsmasser)
Terreng- og klimaforhold (bl.a. vegetasjons- og dreneringsforhold)
Feltbefaring i terrenget
Registrerte observasjoner i felt og informasjon fra lokalbefolkning angående tidligere
skredaktivitet
Informasjon om tidligere skredhendelser og tidligere skredfarevurderingsrapporter fra de
aktuelle områdene
Programvare for å beregne utløpslengder av skred

Kartene er utarbeidet i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK 10), dvs. at de viser områdene der den
nominelle årlige sannsynligheten for skader eller vesentlige ulemper er vurdert å være på 1/100,
1/1000 og 1/5000 mht. skred. I fremtidig kommunalt planarbeid bør disse kartene derfor brukes
istedenfor aktsomhetskartene.
Faresonekartene i vedlegg A som baserer seg på undersøkelsene er utført i en detaljgrad som
tilsvarer en målestokk på 1:5000.
Faresonene beskriver en sannsynlighetsvurdering: Områder utenfor faresonene har ikke
nødvendigvis «null sannsynlighet» for å bli rammet av skred, men er vurdert til å ha en lavere
sannsynlighet enn gjeldende forskrifter som er relevant for arealplanarbeid.

2.1

Terrengmodell og kotegrunnlag
Det er benyttet digital terrengmodell (DTM) med både 1x1 og 10x10-meters gridstørrelse. Lidardata
(data generert ved flybasert laserskanning) med høy opplysning (1x1 m gridstørrelse) ble tilsendt av
oppdragsgiver. Grovere terrengmodell (10x10 m) ble lastet ned fra Kartverkets nettsider for deker av
skråningene i områder som ikke var dekket av lidardata (gjelder skråninger ved Øvrehagen-Hamre,
Ilsvåg og Berge). Terrengmodellene er brukt som grunnlag for å lage kotegrunnlag, helningskart,
fjellskyggekart,
dreneringsanalyse,
samt
utarbeiding
av
nødvendig
data
for
modelleringsprogrammene.
Helningskart baserer seg på DTM, og viser bratthet i terrenget. Helningskart er hovedsakelig benyttet
for å identifisere potensielle kildeområder for ulike skredtyper. Helningskartet som vises i Vedlegg B
er delt i følgende klasser:
25°-30°: mulige løsneområder for jordskred
30°-45°: mulige løsneområder for jord- og snøskred
45°-60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang
60°-90°: mulige løsneområder for steinsprang
Fjellskyggekart er en visningsmåte av DTM som gir et relieffkart av terrenget. Slike kart kommer til
nytte ved geologisk skredkartlegging, fordi man kan se skredbaner, avsetninger osv.
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2.2

Topografi, geologi og terrengforhold
Topografi, lokal geologi, terreng- og grunnforhold har stor betydning for hvor skred kan løsne, hvilken
retning evt. skred beveger seg og hvor lang utløpsdistansen blir. Terrenghelning, tilstand og omfang av
vegetasjon, type og forvitringsgrad av løsmasser og berg, terrengformer som forsenkninger eller
terrasse- og ryggformasjoner kan påvirke både sannsynlighet, bevegelsesmønstre og rekkevidde for
skred. For eksempel kan skog være med på å bremse skred eller hindre at de utløses ved at skogen er
med å stabiliserer snødekket og jordmassene. Topografi kan også virke på skredløpet: rygger og
forsenkninger kan lede skredmassene eller fungere som naturlige barrierer. Grunnforhold ved
utløsningsområde må ligge til rette for ulike skredtyper for at disse i det hele tatt ville kunne utløses.
Flybilder, Lidar-data, kartdata og observasjoner ved feltarbeid gir mye informasjon om tidligere
skredaktivitet dersom det er skader på vegetasjonen eller det er erosjonsformer/avsetninger i
terrenget. Endringer i terrenget kan også tyde på foreliggende skredfare. Skredbaner, raviner, ur og
vifter er eksempler på endringer i terrenget etter skred, og det er svært viktig å finne ut av alderen på
disse - om de i det hele tatt er representative i dagens klima og erosjonsforhold og det dermed
foreliggende skredfare. Menneskelig inngrep (flatehogst, skogsveger i bratt terreng) kan også ha stor
innvirkning på skredfaren.

2.3

Klimaanalyse
Klimaforhold vil påvirke i stor grad på alle typer skred. For eksempel vil dominerende vindforhold og
nedbørsmengder ha betydning for akkumulasjon av snø og utløsning av snøskred. Særlig kan
ekstremnedbør direkte påvirke utløsning av alle typer skred. Eksisterende data fra værstasjoner i
området gir informasjon om temperatur og nedbør (gjennomsnitts/måneds- og døgnnedbør), samt
vindretning. Lokale klimaforhold, særlig forventede returperioder av ekstremvær, har også stor
betydning for utløsning av skred.

2.4

Skredhistorikk
Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Tidligere registrerte skredhendelser er
tilgjengelige i den nasjonale skreddatabasen til NVE (www.skrednett.no). Disse gir ofte informasjon
om utløsningsområder, utløpslengder og frekvensen av skred, noe som er en veldig nyttig og viktig del
av faresonekartleggingen.
Ofte er det ikke lenger synlige spor i terrenget etter registrerte hendelser, og terrenget kan ha blitt
endret av menneskelig inngrep slik at tidligere tydelige avsetninger har blitt fjernet. I mange tilfeller er
skredhendelsene heller ikke registrert i nasjonale databaser. Derfor er det også hentet inn
lokalkunnskap om skredhistorikk.
Tilstrekkelig kartlegging i terrenget er viktig for innhenting av geologiske data som kan gi informasjon
om både nye og eldre skredhendelser. Registreringskartene, se Vedlegg C, samler registreringene gjort
fra flybildestudier, studier av terrengmodeller og kart, gjennomgang av skredhistorikk og
observasjonene ved feltkartlegging. Registreringskartene viser landformer som har betydning for
skredfare, bl.a. potensielle utløsningsområder for skred, skredbaner og –avsetninger, opplysninger om
tidligere skred m.m.

2.5

Modelleringsarbeid
2.5.1 RocFall 5.0
Steinsprangsimuleringsprogrammet RocFall 5.0, utviklet av Rocscience Inc., er et statistisk
analyseprogram der blant annet energien, hastigheten og distribusjonen av fallende stein blir
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kalkulert langs utvalgte profiler. Sammen med nøyaktig digital høydedata kan det bli laget detaljerte
skråningsprofiler, og de forskjellige friksjonsparametrene for ulike typer underlag langs skråningen
kan endres for å korrelere best mulig med de lokale forhold.
Skråningsprofilene i Vindafjord er laget av terrengmodellen med 1x1 m gridstørrelse der disse er
tilgjengelig, men i noen områder finnes det kun grovere 10x10 m DTM (gjelder profilene 26-27 i
Øvrehagen-Hamre). Det er lagt inn egenskaper for de observerte terrengunderlaget langs profilene
for å kalibrere modellen i størst mulig grad med de stedlige forholdene. Underlagsparametrene brukt
i kalibrering er tatt fra tabeller fra brukermanualen til RocFall, og som baserer seg på tester og
undersøkelser i både Norge og utlandet. Blokkstørrelsen ble variert basert på registreringer i felt og
potensielt volum av forventet nedfall. Det er ikke lagt inn hverken vertikal eller horisontal
komponent for steinsprang. Utgangshastigheten for rotasjon i løsneøyeblikket er satt lik 0 rad/s.
Energitap som følge av støt og rotasjon underveis i skredbanen er betraktet. Det ble simulert med
både «Lump mass» og «Rigid body» metodene, der den siste også tar hensyn til blokkens form og
rotasjon, noe som ofte medfører at man får større utløpslengder og spretthøyder enn i
analysemetoden «Lump mass».
De utvalgte resultatene fra simuleringene i Vedlegg D viser simuleringer med «Rigid body» metoden.
Blokkstørrelsen i disse simuleringene er hovedsakelig 2 700 kg, som tilsvarer størrelse på 1 m3.
Profilene 1-5 og 24-27 viser resultater fra simulering med 2 700 kg og 13 500 kg (ca. 5 m3), og
profilene 6-7 i tillegg med ca. 40 m3.
2.5.2 RAMMS
Det ble utført simuleringer av flomskred og sørpeskred i programvaren RAMMS debris flow, utviklet
av SLF i Sveits. RAMMS er et dynamisk 2D-modelleringsprogram som bruker digital terrengmodell, der
resultatene kan også visualiseres i 3D. Modelleringen inkluderer sannsynlige strømningsveier og utløp,
skredets hastighet, høyde og trykk.
For å kunne bruke RAMMS med pålitelighet for å studere utløpslengder av skred, er man nødt til å
kalibrere parametrene i forhold til kjente hendelser som vi i utgangspunktet har lite informasjon om.
Derfor ble det brukt standardinnstillinger (µ=0.1 og ξ=200, densitet 2000 kg/m3) for flomskred. I dette
oppdraget er programvaren brukt først og fremst for å studere potensielle skredbaner og skredets
bevegelsesmønstre, og i mindre grad også verifisering av antatt utbredelse. Utløsningsområdene brukt
i simuleringene (vedlegg D) er kun teoretiske, og er valgt ut som eksempler på sannsynlige
løsneområder, men skred kan også løsne andre steder langs bekkefar/dreneringsområdene.
Siden sørpeskred ligner på flomskred i bevegelsesmønstre, er RAMMS debris flow også brukt for å
studere potensielle skredbaner og bevegelsesmønstre ved sørpeskred. Ved modellering av sørpeskred
ble densiteten av snømassene lagt til 900 kg/m3, og hastigheten økt til ξ=1000 m/s2).
Tabell 1. Informasjon om løsneområdene og RAMMS-modelleringene vist i kartvedlegg D.
Løsneområde
1-3
4-5
6
7-8
9-11
12

616559-RIGberg-RAP-002

Modellert skredtype
sørpeskred
jord- og flomskred
jord- og flomskred
jord- og flomskred
jord- og flomskred
Sørpeskred

Løsnetykkelse (m)
0.8
1.0
1.0
0.8 /1.0 (7/8)
1.0
1.0
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Areal løsneområde (m2)
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707, 394, 265
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Det ble brukt terrengmodeller med 1x1 m og 3x3 m gridstørrelse i modelleringene. Volumet av
massene som kan løsne blir kalkulert etter størrelsen av løsneområdet og mektigheten av massene.
Mektigheten er bestemt skjønnsmessig. Se øvrig informasjon om løsneområdene i Tabell 1. Metoden
som er brukt er «block release».
Se utvalgte modelleringsresultater i Vedlegg D. Figurene viser maksimal flytehøyde av massene ved et
modellert skredløp.

2.6

Vurdering av ulike datasett ved fastsetting av faregrenser
Vurderingen som er gjort for å etablere skredfaregrensene er en samlet vurdering og en vurdering av
sannsynlighet for de ulike skredtypene og deres utløp slik situasjonen er i dag. Dersom det foretas
flatehogst, oppstår skogsbrann, etableres nye skogsveger o.l. i de aktuelle skråningene, kan skredfaren
øke. Ved endrede terrengforhold bør det gjøres en ny vurdering av faresoner.
Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess der man prøver å komme til et fornuftig resultat
ved å bruke alle tilgjengelige informasjon, i tillegg til skjønn og erfaring.
Det viktigste arbeidet for fastsetting av faresonegrenser skjer ved vurderinger og
feltarbeid/observasjoner gjort i de ulike lokasjonene. Modellering og simuleringsverktøy er imidlertid
benyttet som supplerende hjelpemiddel ved vurdering av utløpslengder.
Der det er synlige spor etter tidligere hendelser er kalibrering alltid mye mer eksakt, og da er
simuleringer et godt verktøy for å finne teoretisk maksimale skredutløp. Noen eksakte svar vil ikke et
dataverktøy kunne gi på naturlige fenomener. Det har vist seg at modelleringer ofte kan gi veldig
konservative resultater. Derfor er modelleringsresultatene i hovedsak brukt for å studere
strømningsmodeller, og se hvordan terrenget vil kunne lede evt. skred.
De neste kapitlene oppsummerer de viktigste begrunnelsene for fastsettelse av faresonegrensene i
dette oppdraget. De ulike elementene er vurdert i forhold til hverandre, og vektingen av elementene
varierer fra område til område. Det er lagt mye vekt på geologiske vurderinger av prosesser, og alder
for tidligere skredhendelser. I noen områder er det tydelig at mye av skredaktiviteten trolig foregikk
rett etter siste istid, under andre klimaforhold enn de vi har i dag.
Kartleggingen er gjort i 1:5000 skala, dermed blir en del småskrenter ekskludert. Slike små og
forholdsvis lave skrenter kan gi lokale utfordringer, og bør vurderes på ved eventuelle byggesak.
Steinsprang
Fastsettelse av faresoner for de ulike nominelle årlige sannsynligheter for steinsprang er basert på
feltkartlegging, modellering og erfaring. Hvor store steinsprang som kan forventes er avhengig av
bergart og oppsprekkingsgrad. Skråningsprofil, dvs. helning og kurvatur, har mye å si for hvor langt
steinsprang vil nå. Tilstand og omfang av skog og vegetasjonsforhold, underlag og andre bremsende
effekter er tatt hensyn til i vurderingen. Noen steder kan utløpsdistansen på skred ved ekstreme
forhold være lengre enn det simuleringene viser. Slike hendelser kan inntreffe for eksempel hvor større
potensielt ustabile bergpartier er observert, eller områder der steinsprang setter tidligere avsatte
masser (jord og stein) i bevegelse. I tillegg kan steinsprang ta andre retninger pga. sprett i berget og
på underlaget som er annerledes enn det simuleringene eller tidligere skredavsetninger viser.
Der det ligger tidligere urmasser eller steinsprangblokker er fastsettelse av faresoner enklere.
Modellering ved RocFall hjelper til der feltdata og skredhistorikk mangler, men noen steder er
parametrene vanskelig å kalibrere f.eks. pga. uoversiktlig terreng. Simulert utløp blir dermed nokså
teoretisk. Gode feltobservasjoner er derfor svært avgjørende for tolkning av resultatene og fastsettelse
av faresoner.
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1/100-grensen er tegnet inn der man har aktive urer eller hvor det har gått nylige steinsprang,
oppsprukket berg med stor sannsynlighet for nedfall eller i områder hvor det er skjedd nylige
skredhendelser. Modellering er i enkelte tilfeller benyttet for å bekrefte/hjelpe vurderinger som ble
gjort på felt, f.eks. hvor mesteparten av steinsprang er antatt å stoppe, dersom det ikke finnes
avsetninger men der terrengforhold ligger til rette for at det kan forventes nedfall.
1/1000-grensen er tegnet lenger ut enn 1/100-grensen, hovedsakelig basert på kartlagte eldre
steinsprangblokker (av sikre og usikre opprinnelse), modellering og faglig vurdering. Usikre
bergblokker kan være gamle steinsprang eller de kan være remobilisert av andre skredprosesser, eller
stamme fra glasiale prosesser. Volum og posisjon av bergblokken er av vesentlige betydning om den
er tenkt å representere 1/1000 eller 1/5000 sannsynlighet.
1/5000-grensen er svært vanskelig å fastsette ut ifra feltdata eller modellering, men denne er tegnet
stort sett litt lenger ut i forhold til 1/1000-grensen. 1/5000-grensen er satt med hensyn på evt.
ekstreme tilfeller der friksjonsforholdene er ekstremt dårlige (islagt terreng m.m.) eller der
bergblokker får en ny retning. Det er flere steder der bergskråningene eller -skrentene er nært
vertikale, og der utløp på eventuelle større nedfall vil være veldig lik på 1/1000 og 1/5000. Slike
områder er kun avmerket med 1/1000 sannsynlighet.
Bergskjæringer er ikke inkludert i faresonekartene med mindre det foreligger fare for nedfall fra en
tilstøtende høyereliggende skråning.
Jord- og flom-/sørpeskred
Fastsettelse av faresoner for løsmasseskred (jord- og flomskred) er hovedsakelig basert på
observasjonene i felt (gamle skredavsetninger og registrert aktivitet særlig langs bekkefar) og
opplysninger om historiske skredhendelser. Løsmassemektighet og –type er viktige faktorer for om det
kan forventes større utløste skred eller kun mindre lokale utglidninger. I tillegg til løsmasseforhold, er
tilstand og omfang av vegetasjon, geomorfologi og dreneringsforhold, samt menneskelig inngrep
viktige faktorer ved vurdering av sannsynlighet for skred. Flomskred med stort vanninnhold kan ha
lengre utløp i flatere terreng enn jordskred. Særlig områder med bekker og permanent vannføring,
eller der potensiell skredløp har et større tilstøtende dreneringsområde, kan faresonegrensene bli
dratt lenger ut.
Sørpeskred viser sjelden spor som man kan registrere i lang tid etterpå. Ved sørpeskred er
registreringer av historiske skred og fortellinger fra lokalfolk, samt modellering i RAMMS de viktigste
begrunnelsene for fastsettelse av faresoner. Det er konsentrert på resultater av både flytehøyde,
hastighet og trykk, og vurdert disse i forhold til skadepotensiale.
1/100-grensen er tegnet der det er historiske skredhendelser, tegn på aktiv erosjon eller andre faktorer
som tyder på at skred kan gå med høy frekvens. 1/1000-grensen for skred vil være større, og bevege
seg lenger enn 1/100-skred.
Det eksisterer ikke godt nok grunnlag for fastsettelse av faresone med sannsynlighet for jord- og
flomskred/sørpeskred på 1/5000. Disse skredtypene vil allerede være nokså sjeldne og store ved
sannsynlighet på 1/1000. Derfor følger 1/5000-grensen 1/1000-grensen, men er ofte dratt noe litt
lenger ut. For å ta hensyn til at skred kan ta nye løp, for eksempel pga. oppdemning i vassdrag, er
1/5000-grensen noen steder markert bredere. Ved enkelte steder der vi vurderer sannsynligheten for
jord- eller flomskred/sørpeskred til å være mellom 1/1000 og 1/5000, har vi satt en 1/5000-grense.
Snøskred
Sannsynligheten for snøskred er vurdert ut ifra fremtredende klima- og terrengforhold, der
registreringer av historiske skred og/eller observerte spor i terrenget spiller en viktig rolle. I de aktuelle
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kartleggingsområdene i Vindafjord er det ingen registrerte historiske snøskred, se kapittel 3.4. Ved
feltkartlegging ble det ikke funnet terrengforhold eller områder hvor snøskred potensielt kunne
utløses og utgjøre skader mot kartleggingsområdene. Se videre diskusjon kapittel 3.3 og 4.2.

3

Oversikt over kartleggingsområdene

3.1

Geologiske forhold

Figur 2. Berggrunnskart 1:250 000 fra NGU.

Berggrunnen i kommunen er preget av den kaledonske fjellkjededannelsen, særlig i sentrale og østlige
deler. Granitt og gneiser av prekambrisk alder dominerer området rundt Ølsfjorden, se Figur 2. I et
nord-sørgående belte fra Innbjoa til Yrkefjorden består bergartene av overskjøvet fyllitt og
glimmerskifer av kambrosilurisk alder. Store områder med slike bergarter finner man også øst for
Sandeidfjorden.
NGU sitt kvartærgeologiske kart for Vindafjord er vist i Figur 3. Stedvis er det avsatt betydelige
mengder løsmasser i lavereliggende terreng. Disse består i hovedsak av sand og grus
(breelvavsetninger), eller morene i ulike mektigheter. Grove steinurmasser dominerer mange steder
området mellom brattere terreng og dalbunnene. I høyereliggende terreng er det mer bart berg,
stedvis med et tynt jord- eller morenelag.
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Figur 3. Løsmassekart 1:250 000 fra NGU.

3.2

Topografi
Kartleggingsområdene i Vindafjord er karakterisert av nokså smale bebygde striper på stigende terreng
langs fjordene. De tilstøtende skråningene er gjerne stort sett og skogkledd, med en
gjennomsnittshelning på 40-55°. Fjelltoppene i området ligger stort sett på en høyde mellom 500-600
m. Den høyeste toppen ved kartleggingsområdene er oppfor Hålandsbakken-Strand: Lysenuten på 812
moh. Terrenghelningen i skråningene er typisk brattere de første par hundre meter, og slaker deretter
betydelig av rett før den øvre skoggrensen (som ligger ca. 350-450 moh.).
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3.3

Klima
Alt klimadata er hentet fra Meteorologisk institutts vær- og nedbørstasjoner, tilgjengelig på
www.eklima.no og www.xgeo.no. Det er lastet ned bl.a. nedbørstatistikk og dimensjonerende verdier
for enkeltstasjoner. Figur 4 viser de nærmeste værstasjonene i Vindafjord. Skjold-Frøvik, Vats (og
nærliggende Nedre Vats), samt Hundseid i Vikedal ble benyttet for klimaanalysen. Lengst tidsperiode
for data tilgjengelig er fra Hundseid i Vikedal (80 år).

Figur 4. Lokasjon av de nærmeste værstasjonene i Vindafjord fra www.eklima.no.

Normalnedbør per måned for Hundseid, Nedre Vats og Skjold-Frøvik i normalperioden 1961-1990 er
vist i Figur 6. De aktuelle kartleggingsområdene har generelt mye nedbør gjennom hele året, med
normal årsnedbør på 2816 mm/år (Hundseid), 1797 mm/år (Vats) og 1810 mm/år (Skjold-Frøvik). På
grunn av lave terrenghøyder og kystnærhet ligger temperaturene stort sett på plussgrader hele året.
Det fører til at nedbør kommer sjelden som snø, og snø som kommer smelter også i løpet av kort tid.
Høyereliggende terreng vil naturlig ha kaldere temperaturer, men et vedvarende snødekke finner man
sjelden under 500 moh. i denne delen av Vestlandet. Ved mangel på målestasjoner i høyden i dette
området er det vanskelig å vise til direkte klimadata, men ekstrapolert data er tilgjengelig fra
www.xgeo.no. Ekstreme hendelser, f.eks. 1,5 m snø i løpet av et døgn i Vindafjord er opplevd, men
snøen smelter bort nesten like fort som det kommer. Ifølge www.xgeo.no er maksimum snømengde i
de aktuelle skråningene og fjelltoppene i gjennomsnitt under 50 mm/vannekvivalent. Antall dager med
>25 cm snødybde er under 10 i alle kartleggingsområdene og tilstøtende skråninger, og antall dager
med snø i året i høyereliggende terreng over 500 moh. ligger gjennomsnittlig på ca. 50 dager
(www.xgeo.no). Vindroser fra de to nærmeste vindmålestasjonene (Figur 7, Nedre Vats og Haugesund
lufthavn) viser en tendens for østlige og sørøstlige vindretninger i vintermånedene.
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1-døgn og 3-døgns nedbør for stasjonen Hundseid i Vikedal med returperioder på 100 og 1000 år er
listet opp i Tabell 1. Ifølge klimastudier kan det forventes varmere temperaturer og økning i nedbør, i
denne delen av Vestlandet (NCCS, 2015). Vekstsesongen er forventet å øke med 2-3 måneder, dager
med svært lave temperaturer blir færre og dager med svært høye temperaturer blir flere. Årsnedbøren
er forventet å øke med ca. 15 %, med størst økning i vinter og høstmånedene. Intense nedbørhendelser
er forventet å bli mer intense og opptre hyppigere. Snømengdene og antall dager med snø er forventet
å bli vesentlig redusert.
Temperatur st. 46910, år 2006-2012
20
15
10
5
0
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
gjennomsnitt

normal

Figur 5. Normaltemperatur for Nedre Vats, som er den nærmeste stasjonen med temperaturmålinger
(www.eklima.no)

Figur 6. Månedsnormaler for nedbør (www.eklima.no)

Figur 7. Vindroser for vintermåneder i Vats og Haugesund Lufthavn.
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Tabell 2. Ekstremnedbør for sesonger- returperiode 1-døgns og 3-døgnsnedbør for Hundseid i Vikedal (venstre)
og Skjold-Frøvik (høyre) (www.eklima.no).
Nedbørsperiode
1 døgn
3 døgn
Gumbel NERC
Gumbel NERC
År
145
151
240
Vinter
128
126
218
Vår
95
99
177
Sommer
115
115
176
Høst
144
139
252
År
180
210
292
Vinter
164
179
274
Vår
122
146
229
Sommer
147
165
219
Høst
185
196
320

Returperiode Sesong
100 år

1000 år

3.3.1

Nedbørsperiode
1 døgn
3 døgn
Gumbel NERC
Gumbel NERC
År
105
111
159
Vinter
86
89
145
Vår
64
69
102
Sommer
88
85
142
Høst
101
104
155
År
132
160
194
Vinter
111
133
184
Vår
83
106
130
Sommer
115
127
183
Høst
129
151
192

Returperiode Sesong
246 100 år
209
165
178
233
317 1000 år
279
226
241
306

169
145
107
135
161
231
202
155
191
221

Skredfare og gjentaksintervaller for kritiske nedbørsmengder
Sandersen et al. (1996) har studert kritisk nedbørs- og snøsmeltingsintensitet for utløsning av jordskred
(Figur 8), basert på store løsmasseskred i Hordaland 14.9.2005 (Hatlestad) og 14.11.2005 (Hetlebakken
og Voss), Oppland 30.7.2006 (Lom) samt kunnskap om skred som har skjedd i Kvam herad på tidlig
2000-tallet. Kritisk nedbørintensitet er en funksjon av nedbørsperiode og nedbørs- og
smeltevannsmengde i perioden som prosent av gjennomsnittlig årsnedbør. Figur 8 angir at skredet på
Hatlestad i Bergen gikk over den kritiske grensen som grafen i tabellen angir, mens skredet på Voss
gikk ved en lavere verdi. Skredene ved Hetlebakken i Bergen og i Lom var sammenfallende med
kriteriene i grafen. Basert på dette legger man til grunn at grafen er representativ for når skred reelt
vil kunne oppstå i utsatte løsmasseavsetninger på Vestlandet.
Hendelser med jord- og flomskred kan assosieres med nedbørsmengder som i løpet av 12 timer
overskrider 5 % av den normale årsnedbør, eller som i løpet av et døgn overskrider 8 % av den normale
årsnedbør. Med en normal årsnedbør på 2816 mm (Hundseid) og 1810 mm (Skold-Frøvik), vil ca. 225
mm/døgn og 145 mm/døgn døgnnedbørsverdier (som tilsvarer 8 % av den normale årsnedbøren i
denne delen av Rogaland) være de kritiske nedbørs- og snøsmeltingsmengder som kan medføre
jordskredaktivitet i dette området. Ifølge Tabell 2 er forekomsten på 1-døgnsnedbør lavere både ved
gjentaksintervaller på 1/100 og 1/1000 enn disse 8% verdiene. Av dette kan man anta at de kritiske
nedbørsverdiene representerer årlig nominell sannsynlighet på 1/5000.
Dersom man tar hensyn til at jord kan være frossen, at det kan ligge snø og is i terrenget, eventuelt
tilskudd av snøsmelting i tillegg til nedbør, at jordsmonnet kan være vannmettet, eller inneholde mye
glatte mineraler som glimmer, kan jordskred utløses allerede ved lavere kritiske nedbørsmengder.
Steinsprang kan oppstå også ved lavere kritiske nedbørsmengder enn jordskred. Etter erfaring fra
skredhendelser på Vestlandet er det hensiktsmessig å anta at skred allerede kan utløses ved 70% av
denne kritiske verdien 8 %/24 t, dvs. ved 157 mm/24 t og 101 mm/t, dersom overnevnte forhold er til
stede.
Til tross for at skredhendelser er erfaringsmessig knyttet til meteorologiske forhold, er det viktig å
huske at utløsning av skred også avhenger av andre faktorer. Sannsynligheten for skred vil variere fra
sted til sted basert på lokale forhold (for eksempel geologi, vegetasjonsforhold, landskapsform og
annet).
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Figur 8. Tabell for kritisk nedbørs- og snøsmeltingsintensitet sammenstilt med opplevde store løsmasseskred i
Hordaland 14.09.05 og 14.11.05 og Lom 30.07.06. I tillegg er det lagt inn en viss margin for sikkerhet, slik at
verdiene som fremkommer fra grafen i sum er reduserte. Kilde: Sandersen et. al. 1996.

3.4

Skredaktivitet
Tidligere registrerte skredhendelser i de aktuelle kartleggingsområdene er hovedsakelig steinsprang
og løsmasseskred. Hendelser ved ekstremnedbør har generelt vært knyttet til flom i bekkene, og
sekundæreffekter ved oppstuving som førte til flom-/sørpeskred ved disse.
Tabell 3 viser type registrerte skredhendelser i de aktuelle områdene hentet fra Skrednett og samtaler
med lokalfolk. Skredhendelsene er også vist på kart i vedlegg B.
Tabell 3. Registrerte skredhendelser i de aktuelle kartleggingsområdene.

Lokalitet

Skredtype

Kjellesvik

Steinskred

Dato

Kåtanuten, Kåta

Steinsprang

1960-tallet

Kåta

Jordskred

1940-tallet

Ulvaneset, Kåta

Fjellskred (>10 000m3) ca. 1779

Gjerde

Løsmasseskred

Beskrivelse/skade

16.02.2012

Kilde
SVV

Rett utenfor Ulvaneset. Stein helt ned til sjøen nær
bolighus. Fleste stoppet 50 m ovenfor Rv 543. Flere
skred i samme område.
Løsmasse- og steinsrked fra ca. 480 moh. Skredbane
synlig i terrenget.
Skred skadet et hus. (NB! Usikker plassering)

Astor Furseth

Lokalfolk
Astor Furseth

19.02.2015

SVV

Dreganes, Hamre Steinskred

08.03.2011

SVV

Stangaland

Utglidning

23.04.2015

SVV

Roa

Jordskred

Haugen

Steinsprang/steinskred

23.04.2014

SVV

Sandeid

Løsmasseskred

07.09.2011

SVV

Ilstad

Steinsprang

13.03.2006

SVV

Viland
Vikadal
Håland

Løsmasseskred
Steinsprang
Steinskred

06.03.2014 Flomskred ved bekken
2015
I skogen fra bratt bergskråning.
1950-tallet Ovenfor skogsvegen, tok høyspentmast.

SVV
Lokalfolk
Lokalfolk

Strand

Sørpeskred

2004, og
2005

Lokalfolk
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Jord- og steinskred på garden Roa nede ved fjorden.
Skade på mark og skog. Store mengder grus på bøane.
Samtidig gikk det et skred på Frønsdal, 5-6 km unna.

Gjentatte ganger langs Grautåbekken. Skadet husene
nedenfor veien. Gjort tiltak i 2008.
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Kort beskrivelse av de aktuelle skredtypene i områdene

4.1

Generell beskrivelse av skredtyper i bratt terreng
Snøskred (tørre og våte snøskred) omfatter både flakskred og løssnøskred, som er vanlige i brattere
fjellområder der tilstrekkelige mengder av snø kan akkumuleres. Flakskred utløses vanligvis i terrenget
mellom 30-50° helning, og løssnøskred forekommer oftest der helningen er brattere enn 50°. Vanlige
naturlige utløsningsmekanismer er store nedbørsmengder, sterk vind eller plutselig
temperaturvariasjoner. Våte snøskred kan ofte starte opp som tørre snøskred lenger oppe i terrenget,
og snøen blir fuktig på vei ned.
Sørpeskred er også en type snøskred, men massene er mettet med vann og beveger seg som en hurtig
flytende strøm. Ofte bærer de med seg jord, stein og annet materiale. Sørpeskred løses oftest ut i
perioder med kraftig regn og/eller intens snøsmelting ved brå temperaturøkninger. Sørpeskred kan
starte i lave helninger (5-25°) og forekomme i mange ulike terrengtyper der vann blir tilført eller
akkumulert i snødekket (bekkefar, myrer, forsenkninger i terrenget, osv.). Rekkevidde av slike skred
kan være stor, også i relativt flatt terreng.
Jordskred kan generelt løsne i skråninger med løsmasser og gradient over 25-30°, mens løsmasseskred
med stort finstoffinnhold kan bli utløst i enda slakere terreng. Jordskred forekommer i bratte
skråninger, utenfor definerte vannveier og oftest etter periode med sterk nedbør, eller når poretrykket
når et kritisk nivå med hensyn til skråningens stabilitet. Dette kan også skje ved hurtig snøsmelting
eller når øverste delen av jordlaget blir vannmettet.
Jordutglidninger er en type jordskred med mindre volum og/eller lav hastighet kontra jordskred.
Flomskred er hurtige, flomlignende skred som opptrer langs bratte (25-45°) elve- og bekkeløp, også
der det vanligvis ikke er permanent vannføring. De starter enten som jordskred i øvre del av skråningen
eller som erosjon av løsmasser i elveløpet, ofte etter langvarig nedbør eller som følge av korte og
intense regnskyll. Massene som blir transportert kan også komme fra undergraving av skråninger
underveis. Flomskred kan også starte opp som et sørpeskred, som blir lik flomskred på grunn av
massene som eroderes ned. Når skredet beveger seg nedover kan mer vann og sedimenter opptas og
skredvolumet økes betraktelig. Massene avsettes i foten av en skråning som en vifte, men også som
langsgående rygger langs sidene av skredløpet. Dersom skredmassene har høyt vanninnhold og får
påfyll av løsmasser langs skredløpet og utløpsområdet, kan flomskred ha stor rekkevidde.
Steinsprang og steinskred brukes ofte om hverandre. Per definisjon består steinsprang av enkelte
blokker av mindre volum (<100 m3) og steinskred bestående av store mengder blokker (ca. 100-10 000
m3), der blokkene splittes nedover skråningen. Begge skredtypene forekommer i bratte og oppsprukne
fjellpartier der terrenghelningen er større enn 40-45°. Vanlige utløsningsmekanismer er frysetineprosesser og rotsprengning, eller høyt vanntrykk i sprekkene pga. store nedbørsmengder.
Fjellskred er svært sjeldne hendelser som omfatter store volumer (>100 000 m3) av ustabilt fjell som
løsner. Disse skjer i store fjellsider, og konsekvensene av slike skred er mye større enn for et steinskred.
Potensielle fjellskred er vanskelig å forutsi, og kartlegging krever overvåking/analysering av bevegelser
i fjellpartiet over en lang periode. Fjellskred er ikke vurdert separat i dette arbeidet. Dersom vi har
notert at noen større bergpartier kan være i bevegelse, er dette omtalt skriftlig, men ikke tatt i hensyn
ved fastsettelse av faresoner.
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4.2

Aktuelle skredtyper innenfor kartleggingsområdene
Kartleggingsområdene skiller seg ut fra hverandre gjennom ulik topografi, helning, orientering på
skråningene og grunnforhold. Dimensjonerende skredtype kan derfor variere mellom de ulike
områdene, samt innenfor de ulike områdene
Aktuelle skredtyper i kartleggingsområdene i Vindafjord er:
- Steinsprang/-skred
- Flomskred og sørpeskred ved bekkefar
- Overfladiske jordskred i enkelte områder
Fare for større jordskred er relativt liten i denne delen av Sør-Vestlandet, der gjentatte istider stort
sett har skurt skråningene rent for løsmasser. Større løsmassemektigheter finnes typisk i dalbunnene
i form av hard morene eller glasifluviale avsetninger. Det er ikke funnet store løsmassemektigheter i
skråningene tilhørende noen av kartleggingsområdene, noe som utelukker større jordskredhendelser.
Snøskred vurderes som lite aktuelt særlig pga. at det generelt ikke er typisk terrengforhold der
snøskred kan initieres i terrenget over/i kartleggingsområdene. Skråningene er stort sett dekket av tett
skog, noe som vil hindre dannelsen av svake lag i snødekket, og akkumulering av større
sammenhengende snødekke. Skogen dekker stort sett de bratteste deler av skråningene (30-55°), og
der det ikke er skog er ofte helningen slakere (<30°) eller for bratt for akkumulering av store mengder
snø.
Alle kartleggingsområdene ligger ved kysten og de tilstøtende skråningene der eventuelle utløsning av
skred kan skje mot kartleggingsområdene, er relativt lavtliggende (stort sett opp til 350 moh., med få
unntak på 400-500 moh.) Det dominerende kystklimaet med lavtrykk, samt nærhet til fjordene som
fungere som varmekilder, gjør at nedbør kommer sjelden som snø under 500 moh. Snøen som kommer
smelter som oftest bort i løpet av noen få dager. Høyereliggende terreng over 500 moh. kan ha
vedvarende snødekke, og terreng der snøskred er et vanlig fenomen så lenge de rette terrengformer/helninger er tilstede.
Det er ingen tidligere registrerte skredhendelser i form av snøskred (flakskred/løssnøskred) innenfor
kartleggingsområdene. Den eneste hendelsen som er registrert på NVE Atlas (www.skrednett.no)
stammer fra 1830-tallet og er plassert i nærheten av kartleggingsområdene mot Eikelandsstølen i øst.
Dette området ligger lenger inn i landet, har lenger avstand til fjordene og er lokalisert i et
høyereliggende terreng (300+ moh.). I tillegg er plasseringen på hendelsen veldig usikker, og klima/terrengforhold var generelt annerledes på 1830-tallet. Dette var perioden for den såkalte «lille istid»
i Norge, og de fleste skogene var hogd ned til bruk for ved og bygging. Ellers er de registrerte
snøskredhendelser i NVE Atlas i Sør-Vestlandet typisk knyttet til større fjellområder med mer stabilt
kalde temperaturer, som ligger enten i større avstand til kysten og fjordene, eller har brattere og
høyere fjellsider rett ned mot fjorden. I tillegg er det flere snøskredhendelser som er registrert av
Statens vegvesen, der mer informasjon om hendelsene mangler og kan typisk være mindre lokale
utglidninger av snø fra svaberg mot vegene.
Basert på observasjonene av terrengforhold i de aktuelle områdene, samt klimadata,
skredregistreringer, egen erfaring og erfaringer fra lokalfolk, er det veldig lite sannsynlig at snøskred
vil ramme/utløses i noen av kartleggingsområdene. I tillegg viser klimaprognoser heller til at det kan
forventes mildere temperaturer på vinterstid i fremtiden (NCCS-rapport, 2015).
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Kjellesvik og Vaka

Figur 9. Flybilde over de to nordligste kartleggingsområdene, Kjellesvik og Vaka.

5.1

Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Kjellesvik og Vaka er de nordligste kartleggingsområdene og ligger i flatere terreng med tilstøtende,
nordøstvendte skråninger. I skråningene er det stort sett blankskurt berg bestående av glimmerskifer
med høy kvartsinnhold (NGU), og relativt lite oppsprekking. Tett skog dekker skråningene helt ned til
vegen og bebyggelsen.
Løsmassene innenfor kartleggingsområdene er karakterisert av morene i varierende tykkelse, og bart
berg lenger opp i skråningen. Skråningene er terrasserte, med typisk mindre brattskrenter mellom
slakere partier (se registreringskart i vedlegg C). Det er observert flere bekker som drenerer gjennom
de befarte delområdene.

5.2

Skredhendelser
Lokalfolk kjenner ikke til tidligere skredhendelser i de aktuelle områdene ved Kjellesvik og Vaka. I følge
Skrednett har det gått et steinskred ved veien i Kjellesvik, registrert av SVV i 2012, men dette virker
noe feilplassert siden det er ingen som husker en slik hendelse, og terrenget ovenfor er nokså flatt
med tett skog og uten spor av skred.

5.3

Vurdering av skredfare
På grunn av den tette vegetasjonen, og mangel på løsmasser i de høyereliggende delene av
skråningene er skredfaren begrenset til lokal steinsprangfare fra bratte bergskrenter høyt oppe ved
begge kartleggingsområdene. På grunn av at den dominerende bergarten er glimmerskifer vil evt.
steinsprang med større sannsynlighet opptre i mindre bergflak enn i form av store bergblokker, og
rekkevidden vil være nokså begrenset i de terrasserte skråningene. Skogen vurderes å ha mindre
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betydning for rekkevidden av steinsprang i begge områdene. Det er registrert eldre
steinsprangavsetninger i form av spredte steinur.
Faresonene 1/100 for steinsprang i Kjellesvik markerer potensielle utløsningsområder og brattere
deler av skråningen (helning 30-45 grader) der de fleste steinsprang antas å stoppe. Simuleringene
viser noe lengre utløp (Vedlegg D). Disse er vurdert til å tilsvare mer sjeldne, større hendelser med
mindre sannsynlighet (1/1000, 1/5000) ved utløsning av eventuelle større bergblokker.
Ved Kjellesvik er det bygd en tilkomstveg tett på den største bekken. Ved en eventuell flomsituasjon
kan bekken grave seg inn i denne vegen (se Figur 10), noe som vil være mer et lokalt stabilitetsproblem
enn et skredproblem. Det ble ikke påvist fare for eksisterende bygninger eller hus med tanke på
flomskred. Lenger ned mot sjøen renner bekken på berg, med lite tegn til erosjon eller mulighet til å
flomme over i sidene.
Et tørre bekk har sitt kildeområde fra myrområdene i høyereliggende terreng (ca. 500 moh.) ved
Kjellesvik. Bekken renner på berg i høyereliggende terreng, mens lenger nede består underlaget av
grove steinmasser og tett skog. I høyereliggende terreng over 500 moh. kan det bli oppstuving av is og
snø langs den største bekken i vintermånedene, og evt. rask snøsmelting eller regnvær rett etter kalde
perioder med snø kan føre til at snødekke i depresjonene i bekkeløpene i høyereliggende terreng blir
vannmettet og sørpeskred initieres. Eventuelle sørpeskred vil med stor sannsynlighet kun følge
bekkefar og miste store deler av energien på vei ned i den terrasserte skråningen. Underlaget ved
bekken blir mer ujevn (grovere steinsmasser istedenfor bart berg) i skogen i sørvestlige deler av
kartleggingsområdet, der terrenget flater ut. Modelleringen viser at eventuelle større skred kan
potensielt følge bekken ned til hovedveien. Se faresonekart i Vedlegg A-1, samt
modelleringsresultatene i Vedlegg D-1.1. Ellers kan bekkene fra høyereliggende terreng ved Kjellesvik
knyttes til mer flomrelaterte problemer.
Ved Vaka er også menneskelig inngrep i terrenget en av hovedårsakene til økt potensiale for mindre
flomskred. Det er et hogstområde ved et nylig etablert hyttefelt, der dreneringen ikke er tilstrekkelig
ivaretatt. Det ble observert mye finstoff og bløte masser, samt tydelig erosjon langs små bekker som
drenerer ovenfor hyttefeltet. Dimensjonering av dreneringsrørene er vurdert som utilstrekkelig (Ø
250-300mm), og tetting av disse rørene kan oppstå (se Figur 11). Dette kan føre til at vannet tar nye
veier, og transportere med seg løsmasser nedover mot hyttene som ligger nedenfor. På grunn av
forholdsvis lav terrenghelning (<25°) og kort avstand mellom utløsningsområde og hyttene, er det liten
sannsynlighet for materielle skader av selve hyttene, men uteområdene kan bli forringet. Se
modelleringsresultatene i vedlegg D-1.2 (modelleringen tar ikke hensyn til høyden på bygningene).
Steinsprangfare ved Vaka er aktuelt fra mindre lokale bergskrenter innenfor kartleggingsområdet,
markert i registreringskart C-1. Eventuelle steinsprang fra høyereliggende terreng er vurdert å stoppe
i skråningen, senest ved en større, markant terrasseparti i skogen.
I tillegg er det en bekk som renner på berg fra høyereliggende terreng ved Bjoavegen, der det kan være
potensiale for sørpeskred. Et bygg ved Bjoavegen 700 kan i så fall bli rammet (sannsynlighet på
1/5000). Se faresonekart i Vedlegg A-2, samt modelleringsresultatene i Vedlegg D-1.1. Modelleringen
i RAMMS viser langt utløp, men skredet vil miste mye av hastigheten og energien allerede når den
treffer veien. Modelleringen tar heller ikke hensyn til vegetasjon eller variasjoner i underlaget.
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Figur 10. A. Bildet er tatt opp mot skråningen i sørvest ved Kjellesvik, og viser tilkomstvegen som er ført opp tett
på bekken. B. Vegen, som er dårlig fundamentert, demmer delvis opp bekken i svingen.

Figur 11. Hogstområde ovenfor hyttefelt i Vaka har dårlig ivaretatt drenering: A. Liten anleggsvei har endret
dreneringsforholdene i området. B. Bekkene renner delvis i udefinerte løp ned mot hyttene. C. Drensrørene er på vei
til å bli tettet. D. Massene i området består delvis av veldig fine masser med høy siltinnhold.
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Kåta

Figur 12. Oversikt over kartleggingsområdet ved Kåta, som ligger nedenfor Kåtanuten.

6.1

Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Kartleggingsområdet Kåta ligger ved Ølsfjorden, like under Kåtanuten med høyeste punkt på 534 moh.
Høyereliggende terreng består av motstandsdyktig diorittisk/granittisk gneis, og er dekket av tett skog.
Skråningen har et forholdsvis tynt jordlag og har en gjennomsnittshelning på omtrent 40°. Det er
observert grove urmasser langs med hele skråningsfoten. Størstedelen av terrenget innenfor
kartleggingsområdet har en helning på 25-30°, og løsmassene består av morenejord. Det er observert
et par mindre bekker nær den nordlige grensen av kartleggingsområdet, som virker å være
sesongaktive bekker. Ellers er det observert kun tørre bekkeløp eller mindre bekker som forsvinner
under morenemassene, med ingen eller lite vannføring.

6.2

Skredhendelser
Ifølge Skrednett har det skjedd en større skredhendelse på slutten av 1770-tallet (steinskred/fjellskred)
fra Kåtanuten. Skredet traff et hus nær Ulvaneset. Dette gjaldt mest sannsynlig området litt nord for
kartleggingsområdet, der det ble registrert store steinblokker på ti kubikk, og mindre steinblokker helt
ned ved sjøen. Per dags dato ligger det fremdeles et ustabilt bergparti mot nord ved Kåtanuten, som
ifølge lokalfolk har vært i bevegelse, og der det er gjort undersøkelser (NGU følger opp). Dette vil ikke
berøre kartleggingsområdet.
På Skrednett er det også registrert en hendelse som omtales som steinsprang «ned til sjøen» på 60tallet, men som ingen lokalfolk som ble intervjuet hadde kjennskap til. Det virker som dette skredet
beskriver bedre området som ligger rett nord for kartleggingsområdet, der det ble observert
steinblokker på nedsiden av vegen mot sjøen.
På 1940-tallet gikk det et skred der stein og løsmasser løsnet fra ca. 480 m høyde bak hus nr. 472.
Skredbanen fra dette overfladiske løsmasseskred er fremdeles synlig i terrenget (se Figur 14). Skredet
stoppet like før kraftlinjen, og ingen hus ble skadet.
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Figur 13. Blokker, som er antatt å være steinsprang fra tiden før skogen, er synlig på bøene ved Kåta.

Figur 14. Stein- og jordskred som gikk på 1940-tallet er synlig i skråningen (se rennen i løvskogen).

6.3

Vurdering av skredfare
Gamle steinurmasser som trolig stammer fra tiden før skogen vokste i skråningen, er synlig på bøene,
og dekker store deler av skråningen vest-sørvest for kartleggingsområdet. En del av disse
steinurmassene er steinsprangmasser, men en god del er også transportert og avsatt av isen
(sidemorene og ablasjonsmorene). Steinsprang og evt. overfladiske jordskred er vurdert som aktuelle
skredhendelser ved Kåta.
Berggrunnen er nokså glattskurt med noen brattere bergpartier der det potensielt kan løsne
steinsprang. Særlig nordvestlige deler av kartleggingsområdet vurderes å være mer utsatt da
skråningsprofilen her er generelt brattere med flere brattskrenter som kan gi nedfall. Etter våre
vurderinger vil steinsprang stoppe før eksisterende bebyggelse, noe også simuleringsresultatene
(vedlegg D-3) støtter.
Øverste delen av skråningen mot toppen av Kåtanuten, der vegetasjonen er mer skrin, kunne i teorien
være utløsningsområde for snøskred. Særlig med vind og nedbør fra vest kunne det dannes skavler og
akkumuleres snø på lesiden av toppen (dominerende vindretning på vinterstid er fra øst). Eventuelle
skavler/flakskred som ville løsne vil ikke ha særlig påfyll av snø på vei ned i skråningen på grunn av at i
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lavereliggende terreng kommer nedbøren med stor sannsynlighet som regn. Den tette skogen vil også
bremse eventuelle snøskred.
Det er ikke funnet tegn til tidligere snøskred i skråningen i form av for eksempel knekte trær.
Lokalbefolkningen vi snakket med (folk som har bodd i området 70 år) har heller ikke opplevd snøskred
i disse områdene. Faren for snøskred vurderes å være lavere enn sannsynlighet på 1/5000 per år, og
vil ikke være dimensjonerende skredtype i dette området.
Sannsynligheten for at fremtidige skred vil nå langt er betydelig redusert på grunn av den tette skogen.
Skogen er med på å bremse eventuelle steinsprang, som kan forventes å være i størrelse opp til ca. 1
m3, basert på tidligere avsetninger i området. Det er ikke observert tegn til større ustabile bergpartier,
men dette er noe usikkert grunnet dårlig sikt pga. tett vegetasjon. Eventuelle skred vil med stor
sannsynlighet stoppe før eksisterende bebyggelse. Vedlikehold av skog spiller en viktig rolle med tanke
på rekkevidden på skred, siden skråningsprofilen er stort sett jevnt konkav uten naturlige bremsende
geomorfologiske barrierer (bortsett fra en rygg som er markert i registreringskartet). Skogen er også
med på å binde fast og stabilisere løsmassedekket i skråningen slik at faren for jordskred er redusert.
Det anbefales at kommune jobber aktivt med grunneiere for å lage en skjøtsels- og vedlikeholdsplan.
Det er viktig å unngå at det foregår flatehogst.
Det er ikke observert fast vannføring i bekkene i skråningen, eller erosjon ved de tørre ravinene
markert på registreringskartet. Ravinene representerer trolig prosesser som var i gang i andre klima og
terrengforhold (i/etter siste istid), da erosjonsprosessene var mye mer aktive. Ved mangel på større
nedbørsfelt rundt disse ravinene er det ikke særlig grunn til å tro at de vil bli mer aktive. En sannsynlig
utløsningsmekanisme for jord- og flomskred er en sekundæreffekt av steinsprang, slik det er opplevd
tidligere (1940-tallet). Siden løsmassemektigheten er liten, vil løsmasseskred i området være nokså
overfladiske, og miste største delen av energien når de treffer den flatere nedre delen av skråningen.
I sørlige deler av skråningen er det en skogsvei som krysser terrenget på tvers. Her består løsmassene
av grove masser og steinur som har høy friksjon og permeabilitet, og er ikke særlig utsatt for endringer
i drenering i grunnen pga. skogsveien.
Dimensjonerende skredtype ved Kåta er steinsprang. Se faresonekart i Vedlegg A-3.
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Berge

Figur 15. Flybilde over kartleggingsområdet ved Berge. Vatnet ved Grindaberget, og Ørnaåsen er gitt for
orientering.

7.1

Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Berge ligger innerst i Ølsvågen, og er karakterisert av åpent beite/dyrket mark med lav terrenghelning
(<15°). Løsmassene innenfor kartleggingsområdet består av hardpakket marin morene med leire. Det
er observert steinurmasser ved skråningen mot Ørnaåsen i nordvest, men disse er sannsynligvis av
eldre dato og avsatt i andre klimatiske forhold etter i/etter siste istid. Bart fjell og stedvis tynn morene
dominerer de terrasserte skråningene, som er ellers dekket av tett skog. Bergartene i området består
av granittisk gneis. Vann dreneres i definerte bekkeløp.

7.2

Skredhendelser
Det er ingen kjente tidligere skredhendelser i området. Ifølge lokale har det tidligere vært problemer
med vannføring og mindre flommer i den ene bekken som renner gjennom beiteområdet, men dette
var før proppen fra et tidligere regulert vatn på Grindaberg ble fjernet. Etter at bekken fikk tilbake sin
«naturlig» drenering, har det ikke oppstått problemer i denne bekken til tross for kraftige
nedbørsperioder.

7.3

Vurdering av skredfare
Kartleggingsområdet ligger relativt langt unna steile skråninger med tanke på skred fra høyereliggende
terreng. Steinsprang fra skråningen mot Ørnaåsen er mulig, men evt. nedfall vil mest sannsynlig stoppe
før det når kartleggingsområdet, hvilket de eldre urmassene i foten av de bratte skråningene er et
bevis på. Større steinsprang kan nå til øvre deler av kartleggingsområdet i den nordlige delen, som er
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markert i faresonekart med årlig nominell sannsynlighet på 1/5000. -Løsmassene i skråningene er
skrinne, usammenhengende og består stort sett av grovere steinurmasser. Sannsynligheten for
løsmasseskred vurderes som liten. Se faresonekart i Vedlegg A-4.
Potensielle problemer i området er knyttet til vannføring i bekkene. Imidlertid er bekkene etablert i
faste løp og renner stort sett på berg/grove steinmasser med relativt lite løsmasser i omkringliggende
terreng. Det anses at problemene er mer relatert til ren flom, men ikke til utgraving/transportering av
masser langs bekkene. Sørpeskred vurderes også som en lite aktuell skredhendelse på grunn av lite
snøakkumulering i den tette skogen som dekker hele skråningen i høyereliggende terreng, samt
mangel på typiske utløsningsområder for sørpeskred (f.eks. depresjoner eller myrområder uten skog
med potensiale for oppsamling av vann).

8

Øvrehagen-Hamre

Figur 16. Oversiktsbilde over kartleggingsområde ved Øvrehagen. Gamle vifteformasjoner er synlige i skråningen.

Figur 17. Oversiktsbilde over kartleggingsområde ved Hamre. Utgraving/flomskred kan forekomme langs bekken
som er markert i bildet.

8.1

Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Øvrehagen-Hamre ligger på østsiden av Ølsfjorden, og er karakterisert av slaktskrånende (10-20°)
terreng med tykke løsmasser. NGU sitt kvartærgeologiske kart viser at løsmassene innenfor
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kartleggingsområdet skal bestå av morenemateriale, samt noe marine hav- og fjordavsetninger. På
utsiden av kartleggingsområdet er det bratte bergskråninger (granittisk/diorittisk gneis) med grove
steinurmasser i vifteformer ved Øvrehagen. Skråningen opp mot de brattere bergpartier er dekket av
tett skog. Lengst i nord ved Hamre er det observert tykk og grov morene, og bergskråningen øst for
kartleggingsområdet er slakere.
De bratte skråningene ovenfor kartleggingsområdet var generelt veldig tørre. Hoved årsaken til dette
er trolig at vannet drenerer gjennom grove masser. Innenfor selve kartleggingsområdet var massene
noe bløtere. Ved Hamre er det en større bekk som drenerer ned fra myrområde i høyereliggende
terreng. Langs denne bekken er det observert løsmasser med store mektigheter og spor av aktiv
erosjon. Ellers i kartleggingsområdet er bekkene små og dreneringen i mange av de virker å være
avhengig av sesong og døgnnedbør. Hoved dreneringen fra høyereliggende terreng (små vann og
myrområder på toppen av fjellet) skjer mot nord. Bekkene ved Øvrehagen renner i grove steinmasser
eller på berg i høyereliggende terreng, og virker å ha etablert seg i faste, dypereliggende løp innenfor
kartleggingsområdet, uten tegn til erosjon.

8.2

Skredhendelser
Ifølge Skrednett har det gått et jord- og steinskred ved Roa (uvær i juli 1871), som forårsaket skader
på skog og mark (plassering usikker). På befaringen ble det registrert skredblokker i denne delen som
antakelig er fra denne hendelsen. I tillegg er det nevnt en mindre utglidning i 2015 ved fylkesvegen i
Stangaland, og i Skrednett er det registrert steinskred ved Dreganes (antatt nedfall fra en lokal
skjæring).
Lokale beboere fortalte om flom i en mindre bekk ved Hamre (Dreganesvegen) som vasket vekk
tilkomstvegen til noen tomter. Bekken er breddeutvidet de siste årene (økt kapasitet).

8.3

Vurdering av skredfare
Øvrehagen: På befaringen ble det observert at løsmassene i skråningene består av grove masser,
antakeligvis fra eldre steinsprangaktivitet (talusvifter) og som har lite tegn på ferske hendelser. Noen
enkeltblokker har kommet ned i nyere tid (ligger oppå morenen). Tynn morene og forvitringsjord
dekker delvis disse avsetningene, der finere masser gjerne er vasket lenger ut, og senere blitt erodert
av bekker. Disse vifteformasjonene representerer skredaktivitet som pågikk for lenge siden i andre
klima- og erosjonsforhold enn i dag.
Det foreligger fare for steinsprang fra de bratteste partiene i bergskråningen, der det ble observert
oppsprukne bergpartier. Gamle skredavsetninger indikerer hvor langt evt. nye skred mest sannsynlig
kan nå. Energien til evt. steinsprang/-skred vil bli betydelig dempet av underlaget som består av
urmasser og mykere morene/jordlag, samt tett skog. Potensielle større steinskred kan føre til
sekundæreffekt i form av jordskred i skråningene. Dette er opplevd tidligere ved Roa (se kapittel 8.2),
men på 1800-tallet var det lite/mindre skog i skråningen. Skredavsetninger i området stopper før
bebyggelsen. Husene som står nærmest skråningen ved Roa kan bli rammet av steinsprang og evt.
sekundæreffekt av jordskred fra den bratte bergskråningen. Sannsynligheten for slike hendelser
vurderes å ligge på 1/5000. Det frarådes flatehogst i skråningen her. Dersom skogen blir fjernet vil evt.
skred kunne nå lenger.
Ifølge lokalfolk drenerer vannet langs bekkene, og selv ved kraftige nedbørsperioder er det opplevd
lite problemer med vannføring/erosjon.
Hamre: Det ble ikke registrert fare for steinsprang ved Hamre. Avstanden til steile bergpartier i
skråningen er større enn ved Øvrehagen, og skråningene er generelt slakere.
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Hovedsakelig problemstilling ved Hamre er flomskred/utgraving langs en større bekk som drenerer fra
høyereliggende terreng ved Kåtabø. For at større problemer vil kunne oppstå, krever det en
ekstremsituasjon av større nedbørsmengder i mulig kombinasjon av snøsmelting eller plutselige brudd
i oppdemming av vann i høyereliggende terreng ved myrområdene. Energien må være stor nok til å
erodere i grove morenemasser som dekker sideterreng langs bekken. Dette er tatt hensyn til i
fastsettelse av faresoner. Se modelleringsresultatene i vedlegg D-4.1. Det er etablert en steinvoll
mellom bekken og nærmeste husene, og boligene i områdene vil trolig ikke bli rammet. Tilkomstvegen
vurderes derimot til å være utsatt for erosjon.
Sørpeskred er også mulig langs denne samme bekken ved Hamre, med potensielt løsneområde i
høyereliggende terreng lenger oppe ved myrområdene. Dette vurderes likevel som nokså lite
sannsynlig (1/5000), og eventuelle sørpeskred vil med stor sannsynlighet følge bekken. Faresonene
dekker også eventuelle sørpeskredutløp.
For faresonekart, se Vedlegg A-5.

9

Ilsvåg

Figur 18. Oversiktsbilde over Ilsvåg. Det store hogstområdet til venstre i bildet.

9.1

Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Ilsvåg ligger nordvest i Sandeidfjorden. Bergmassen i skråningene er massiv, glattskurt av isen, og
dominert av glimmerskifer ifølge NGU berggrunnsgeologiske kart. Hele kartleggingsområdet og
tilstøtende skråninger bak har en gjennomsnittlig helning på <25° med noen brattere bergknauser og
–partier innimellom. Løsmassene i skråningene består i hovedsak av tynn morene, men innenfor
kartleggingsområdet finnes også tykkere morenelag og glasifluviale breelvavsetninger.
Skråningen er skogkledd, bortsett fra et område hvor det for ikke lenge siden er foretatt flatehogst i
vestlige deler av delområdet Ilsvåg (se Figur 18). Dette området ligger på lagdelte glasifluviale
avsetninger der det også er drevet uttak av sand og grus.
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9.2

Skredhendelser
I Skrednett er det registrert et løsmasseskred i 2014 ved Vilandsbekken. Her renner bekken i et rør
under veien som sannsynligvis har blitt tettet slik at vann og jordmasser har flommet over veien.
Flere steinsprang har gått fra øvre deler av kartleggingsområdet i nordøst (ved Årak). Fragmentene fra
disse steinsprangene har nådd bøene, uten materielle skader. I tillegg har det vært flomproblematikk
i en av bekkene som renner gjennom ravinene med tykke glasifluviale avsetninger ved Årak, se
registreringskart i vedlegg C.

9.3

Vurdering av skredfare
Nordøstlige deler av delområdet ligger nedenfor bratte bergpartier (se Figur 19 A) der berget er nokså
oppsprukket, og i området har det gått steinsprang i nyere tid. Det foreligger fare for steinsprang i
dette området. To mindre bygg som står nærmest skråningen med oppsprukket berg vurderes å være
utsatt for skred med en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000. Bergpartiene ellers i
skråningen (i vest-nordvest) er stort sett glattskurt berg med få sprekkeavløste partier som potensielt
kunne utløst steinsprang. Utvelting av enkelte større bergpartier kan ikke utelukkes, men en slik
hendelse vil være nokså lokal og ikke ha utløp ned til kartleggingsområdet.
Det er observert utglidninger fra ravinene ned mot bekken og fersk erosjon langs flere bekker i
området (for eksempel Figur 19 B og C). På grunn av stor løsmassemektighet, og massenes
ukonsoliderte form, er det mulig at bekkene kan erodere langs sidene og evt. utglidning av masser som
kan føre til flomskred. Også tetting ved feildimensjonerte overflaterør kan være en grunn til at vannet
ikke følger bekkene, men tar nye veier og jordmassene i området blir vannmettet. Imidlertid vil
eventuelle flomskredhendelser stort sett følge ravinene og ha begrenset bredde, se
modelleringsresultater i vedlegg D-5.1. Et garasjebygg og et mindre uthus ved Årak, samt 2 naust er
vurdert å være utsatt for jord- og flomskred med en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000.
Hogstområdet i sørvestlige deler av delområdet (se Figur 18 og Figur 19 D) vurderes som utsatt for
jord- og flomskred. På befaringsdatoen var øverste delen av massene (<1.0 m) bløte etter tidligere
regnvær, til tross for at det var sol og varmt på befaringen. Flere bekker renner på overflaten av disse
glasifluviale massene, som er delvis finkornet. Ved mangel på et stabiliserende vegetasjonsdekke er
sannsynligheten økt for at bekkene finner nye løp ved kraftig nedbør og utløser løsmasseskred.
Eventuelle skred vil trolig ramme først og fremst flatere uteområder og hovedveien, med mindre fare
for skader mot eksisterende hus (unntatt boder/uthus som står nærmere bekken og
løsmasseskråningen). Huset ved Ilsvågkaien 8 vurderes å kunne bli rammet av jord- og flomskred med
en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000, se modelleringsresultatene i vedlegg D-5.2.
Faresonekart for Ilsvåg er vist i Vedlegg A-6.
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Figur 19. A. Bratt bergskråning nordøst for kartleggingsområdet. B. Større raviner i glasifluviale avsetninger med
bekker som kan erodere i løsmassene. C. Erosjonsspor ved en bekk midt i kartleggingsområdet. D. Hogstområde
i et område med tykke glasifluviale avsetninger og bløte masser.
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Hålandsbakken-Strand

Figur 20. Hålandsbakken-Strand og terrenget ovenfor.

10.1 Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i en vestvendt skråning innerst i Sandeidfjorden. Området er karakterisert
av et terrassert landskap med et tynt morene/jordlag på maks. 0,5 m tykkelse, og flere store
flyttblokker avsatt av isen. Tett skog dekker hele skråningen unntatt i beiteområder. Helningen i
skråningene varierer fra 10-20° og opptil 30-45° i enkelte deler med begrenset høyde (1-3 m). Det
finnes også bratte bergskråninger innenfor kartleggingsområdet i nord. Bergartene i området er fyllitt
og glimmerskifer.
I tillegg til hovedvassdraget Grautåbekken, er det observert flere mindre bekker med begrenset
nedbørsfelt. Alle bekkene renner på berg og/eller i grove masser.

10.2 Skredhendelser
Steinskred fra en steil bergskråning på slutten av 50-tallet tok høyspentmast ved skogsveien i Håland.
Her har også veifyllinger rast ut mot bolighus nedenfor veien.
På høsten i 2005 var det flom i Grautåbekken, og skadet husene nedenfor Saudavegen som lå nærmest
bekken. Samme område, året før ble rammet av ekstremnedbør med flom/oppstuving av sørpe som
ga store skader. Det har blitt utført omfattende tiltak langs denne bekken både oppe ved bøene
(avskjæringsgrøfter på oversiden av gården/bebyggelse) og nede ved Saudavegen (stort
innsamlingsbasseng og betongkulvert med større dimensjoner, samt støpte betongkanter langs
bekken nedenfor vegen). Ifølge lokalfolk har det ikke vært problemer etter disse tiltakene ble utført i
2008.
Andre skredhendelser fra Skrednett som ligger innenfor, eller i nærheten av kartleggingsområdet vil
bestå av lokale utglidninger og steinsprang fra skjæringer.

10.3 Vurdering av skredfare
Sørpeskredhendelser er et kjent fenomen langs Grautåbekken. Bekken renner i fra et høyereliggende
fjellområde som ligger på 700-800 moh. der nedbør kommer oftere som snø, og snøen kan bli liggende
lenger. Særlig under kalde perioder og plutselig mildvær er det potensiale for at Grautåbekken blir
oppdemt av is og sørpe, som igjen kan føre til sørpeskred. Utløsningsområdene vil trolig ligge langt
oppe i høyereliggende terreng ved flatere områder langs bekkeløpet. Bebyggelsen i øvre deler av
kartleggingsområdet (mot vest) ligger i god avstand fra bekken, og vil trolig ikke bli rammet. Utførte
sikringstiltak vil stoppe mindre sørpeskred (årlig nominell sannsynlighet på 1/100), og bremse
eventuelle større skred. Det er mindre sannsynlig at skred vil gå over vegen, men dette kan ikke
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utelukkes dersom innsamlingsbassenget blir fylt opp, og skredmassene renner over barrieren (se
modelleringsresultatene i vedlegg D-6.2). Et bolighus rett nedenfor Saudavegen nærmest bekken
vurderes til å være utsatt for eventuelle større sørpeskredhendelser til tross for utførte sikringstiltak
(se tidligere kapittel 10.2.), med en årlig nominell sannsynlighet for eventuelle skadelige skred på
1/1000. Modelleringene viser at sørpeskred også kan spre seg til sidene innenfor kartleggingsområdet,
og i verste fall ramme flere hus. Sannsynligheten til disse vurderes å ligge årlig på 1/5000.
Området ved Hålandsbakken (dvs. nordlige deler av kartleggingsområdet) er utsatt for steinsprang fra
den steile bergskråningen. Imidlertid er det kun noen partier med ugunstig oppsprekking som kan
utløse steinsprang, slik at steinsprangfaren er nokså lokal. I skråningen bak bebyggelsen ved Søndre
Håland er det flere eldre bergblokker, og noen av disse kan være avsatt av is. Disse er gamle
avsetninger fra andre klima og terreng-/skogsforhold. Sannsynligheten for at bebyggelsen blir rammet
vurderes som liten da det kun er noen enkelte sprekkeavløste bergpartier som ligger i forholdsvis lav
høyde bak tett granskog.
Saudavegen nær Hålandsbakken utsatt for mindre steinsprang fra skråningen langs vegen (gjelder også
deler av skråningen ovenfor skjæringen). For faresonekart, se vedlagte kart A-7 og A-8

Figur 21. A. Dreneringsgrøft i øvre deler av kartleggingsområdet i sør, som ble etablert etter flomhendelser ved
gården. Bildet viser hvor tynt løsmasselaget i skråningen er. B. Grautåbekken kommer fra høyereliggende terreng
og renner på berg. Det har vært gjentatte sørpeskredhendelser ved denne bekken. C. Ved Saudavegen er det gjort
tiltak etter sørpeskredhendelsene, bl.a. dette oppsamlingsbassenget på ca. 10x10 m. D. Brattere bergskråning i
nordlige deler av kartleggingsområdet ved Hålandsbakken.
616559-RIGberg-RAP-002

1. februar 2017 / 01

Side 32 av 35

multiconsult.no
11 Søndenå-Urabø

11

Søndenå-Urabø

11.1 Topografi, vegetasjons- og grunnforhold
Området er karakterisert av en noe terrassert bergskråning med tett skog. Berggrunnen i de
høyereliggende områdene består av fyllitt og glimmerskifer, mens nedre deler hvor boligområdene er
lokalisert, består berget av mer motstandsdyktige bergarter som kvartsdioritt og tonalitt.
Den sørvestlige delen av det vurderte området er et etablert boligområde som ligger i en
nordvestvendt bergskråning. Her er det i hovedsak bart fjell med et flatt myrområde helt i sørligste
delen av området. Bak boligområdet består vegetasjonen av tett skog, og dekker store deler av
bergskråningen bortsett fra de aller bratteste partiene.
Lenger mot nordøst blir topografien i bergskråningen slakere og løsmassemektigheten øker. I følge
NGU sitt kvartærgeologiske kart kan man forvente at løsmassene i dette området er tykk
morenemateriale. Observasjonene fra felt i området bak boligene viser at løsmassene nærmest
bergskråningen består delvis av grove bergblokker blandet med finere jord på fast berg. Bøene består
av morene, og nærmere elven (Vikedalsåna) er det elv-/breelvavsetninger med finstoff.

11.2 Skredhendelser
Det er ingen registrerte skredhendelser ifølge Skrednett. Et ferskt steinsprang som ifølge lokalfolk gikk
i 2015 ble observert i skråningen (GPS-punkt 1115), der skredmassene stanset ved skråningsfoten. Det
ble observert store områder med mosegrodde steinurmasser i foten av de steile bergveggene.

11.3 Vurdering av skredfare
Steinsprang er en aktuell skredprosess i store deler av skråningen, særlig i sørøstlige deler av
planområdet. Det ble observert flere større (>100 m3 store) bergpartier med vertikale sprekker i sidene
i de steile bergveggene i øvre deler av skråningen ovenfor Granittvegen og Eikebakken. Det er svært
vanskelig å vurdere sannsynligheten for at slike store bergpartier vil løsne fra skråningen. Utløste
bergpartier vil med stor sannsynlighet dele seg i mindre blokker når de treffer underlaget pga.
forholdsvis myke bergarter. Vi vil anbefale at det blir utført en grundigere vurdering av bergpartier
innenfor området markert med en rød sirkel i registreringskartet (vedlegg C-7) for å vurdere behovet
for overvåkning av disse. Sannsynligheten er større for at det vil gå mindre steinsprang i skråningen (12 m3).
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Mellom boligfeltet ved Granittvegen/Eikebakken og bergskråningen er det bygget en fangvoll i 2008.
Ifølge notatene var vollen prosjektert til å være minimum 4 m høy med fall på 1:2 på støtsiden. I tillegg
var det forutsatt at graveskråningen ikke skullevære brattere enn ovenforliggende naturlig skråning.
Observasjonene fra felt viser at vollen er stedvis altfor lav (ned til 1 m), selve fanggrøften er for liten
og helningen mot overliggende skråning er for bratt for at vollen skulle fungere mot større skred som
evt. kan komme med høy energi fra de steile bergveggene. Dette bekreftes av simuleringene i Rocfall
(simulert med blokkstørrelse opp til 100 000 kg) med både «Rigid body» og «Lump mass» metodene.
«Rigid body» metoden viser at steinsprang/-skred i verste fall kan ramme også andre husrekke
(markert med 1/5000 i faresonekartet). Se lokasjon for modellerte profiler i vedlegg D-7, og tilhørende
vedlegg med resultater.
Det er observert mange eldre steinsprangblokker og ur i skråningen bak boligfeltet. Ved bygging av voll
og etablering av boligfelt er det sannsynlig at flere blokker og avsetninger har blitt fjernet/sprengt
vekk, noe som gjør at det er vanskelig å registrere maksimal utløp fra tidligere skredhendelser.
Potensiale for nyere steinsprang og –skred fra den bratte bergskråningen er til stede, og
skråningsforhold (delvis hardt underlag, mulighet for klinkekule effekt, skog som består av mindre
løvtrær som vil ikke ha stor betydning for bremsing av større blokker som kommer ned) tilsier at disse
kan gå langt. Vollen vil mest sannsynlig ta imot mindre steinsprang, men dersom blokkene får en
ugunstig retning, sprett eller klinkekule effekt kan de gå lenger. Bebyggelse rett nedenfor vollen både
ved Granittvegen (hus nr. 35, 45, 47, 51, 53, 55) og Eikebakken (hus nr. 14, 16, 18) vurderes å være
utsatt for skred med en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000.Det er flere hus i dette området som
potensielt kan være utsatt for steinsprang konkludert med en årlig nominell sannsynlighet på 1/5000,
dersom fallende blokker får en ugunstig retning eller klinkekule-effekt. På grunn av usikkerheter i
stabiliteten og sannsynligheten for at de største blokkene diskutert i første avsnitt kommer ned, er det
mulig at faresonene må revideres etter nærmere undersøkelser av bergpartiene. Det anbefales at slike
vurderinger gjøres før bladene har kommet på trærne for å få best mulig sikt.
Det har skjedd utglidninger at løsmasser bak vollen, i tillegg til at vollen begynner å bli overgrodd av
mindre busker og trær. Dreneringen er også vurdert som relativt dårlig med kun to observerte drensrør
som er gått tette.
I nordlige deler av kartleggingsområdet er det noen bekker som drenerer fra høyereliggende terreng i
grove masser. Det er ikke observert erosjon eller potensiale for massetransport. Skråningen her er mer
terrassert med mindre brattskrenter som potensielt kan gi nedfall av stein. Eventuelle utløpslengder
vil være nokså lokale, og det vil være kun de skrentene som ligger innenfor/rett ved
kartleggingsområdegrensen som vil kunne nå området.
Vedlegg A-9 viser faresonekart for det aktuelle området.
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Figur 22. A. Steile bergpartier i skråningen, vollen og hus i øverste rekke. B. Sprekkeavløste store bergpartier er
observert i bergskråningen. C. Vollen med for liten grøft mot skråningen, og som holder på å bli grodd igjen.
Masser har sklidd ut inn i vollgrøften. Noter også helningen i ovenforliggende skråning i forhold til vollen. D.
Steinsprangfare gjelder store deler av området nedenfor Søndenåheia.
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Vedlegg B
GPS-punkt
1112
1113
1114
1115

Observasjon
Bekkeløp. Renner på berg, og forsvinner inn i en kulvert. Ok dimensjoner.
Bekkeløp på berg, lite vannføring.
Skredavsetning. Urblokker 2x2x2m ved urfoten. Flatt myrområde nedenfor. Tett granskog
Skredavsetning. Fersk steinsprang fra 2015. Registrert av lokale gutter. Steinsprut ved
observasjonspunkt.
1116 Dårlig drenering bak vollen.
1117 Vannskille på dreneringsgrøft. Høyde på vollen her kun ~1,5-2 m. Grøften bak vollen
overgrodd og dårlig vedlikeholdt.
1118 Løsmasser sklidd ut fra skråningen bak vollen. Ingen tegn til ferske steinsprang ellers i denne
delen av skråningen. Tett løvskog, bratt helning i overliggende terreng, samt ugunstig
sprekkeretninger i høye bergskråninger ovenfor her.
1119 Drenering fra bak vollen kommer ut på andre siden her. Steinlagt område, ingen vannføring
nå. Ser ut som vannet skal bare filtreres inn i jorda.
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128

Bekkeløp. Berg ved siden av og store blokker. Ingen synlig erosjon.
Bekkeløp. Grove urmasser på berg, og definert bekkeløp videre nedover. Ingen synlig erosjon.
Flyttblokk og avrundede steinblokker på bøene. Noen steile skrenter lenger inne i skogen.
Lav terrenghelning. Noe bratte bergskrenter i skogen som kan gi mindre lokale nedfall.
Bekkeløp på berg.
Bekkeløp. Lite vannføring. Tynt morene på berg.
Bekkeløp med lite vatn, flombekk?
Elv. Den andre bekken fra bak grøften i nord kommer også ned her. Mye vannføring.
Bekkeløp kommer ned fra høyereliggende terreng der det er nesten kun bart berg. Starten av
grøft som ble laget i 2007-2008 (?).

1129
1130
1131
1132
1133
1134

Tørr gammel ravine.
Sesongaktiv bekk på berg/grove masser. Tydeligvis god drenering i massene.
Tett skog. Grovere masser generelt her oppe i denne enden.
Stikkrenne. Kulvert starter her.
Bekkløp på berg. Lite vatn, flombekk?
Grautåbekken kommer ned her. Stor oppsamlingsbasseng 10x10 m og betongkonstruksjoner,
som er oppført i de siste årene.

1135 Mindre bekk går i kulvert videre ned. Lite erosjon. Mose på berg.
1136 Småkupert men flatt terreng og berg i dagen. Tett skog generelt i skråningene bak husene.
1137 Dårlig fjell, fyllitt. Skredblokk observert fra skredhendelse som tok høyspentmasten 1950.
Ustabilt bergparti med sprekker i bakkant i den steile skrenten ifølge lokalmann.
1138 Fyllmassene fra vegen har sklidd mot huset (ifølge lokalkjent).
1139 Sandavsetning, glasifluvial? 3 m tykk, øverst 0,5 m avrundete småstein.
1140 Fluvial avsetning >5 m tykk. Aktive bekkeraviner som er erodert ned til berg og grovere
masser. 30-40 m brei avsetning. Observert noe utglidning av finere masser ned i bekkeløp.
1141
1142
1143
1144
1145
1146

Bergknauser. Noen ustabile/sprekkeavløst, som kan gi nedfall.
Bekkeløp i ravine.
Bekkeløp i grove blokker/berg. Går i kulvert under vegen.
Bekk med noe ferske avsetninger på bøene langs nedre deler av bekkeløp.
Bekkeløp på berg. Ifølge lokalkjente ikke problemer med vannføring.
Liten bekkeløp
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1147 Bekkeløp med mye vann. Flomskred mot veg i 2011. Trenger vedlikehold av grøft.
Udimensjonert kunstig løp?
1148 Potensielt ustabile løsmasser (>10 m tykk) i gammel masseuttak fra glasifluviale avsetninger.
Massene kraftig påvirket av overflatevann. Ny hogstfelt som kan ha gjort massene mer utsatt
for erosjon.
1149 Bergskråningen ovenfor hogstfeltet er massivt og glattskurt. Noen åpne store sprekker med
gunstig sprekkeretning og fall mtp stabilitet.
1150 Bekkeløp med erosjon. Massene i hogstfeltet generelt veldig bløte til tross for at det er varmt
og fint vært.
1151 Kanten av tykk avsetning. Synlig vannerosjon i massene. Blanding av finstoff og grovere stein
og blokker.
1152 Berg i dagen. Gneis med tilnærmet horisontal foliasjon.
1153 Bekkeravine kant mot øst, ca. 10 m ned til bekken der det renner mye vann
1154 Bekkeløp med stikkrenne. Dyp kulvert.
1155 Huset nærmest bekken står på tørrsteinmur med betong.
1156 Bekkeløp med lite vann. Grove masser. Ingen erosjon pågående.
1157 Bekk lagt i rør under vegen ned mot ravinen.
1158 Gamle steinsprangavsetninger/urmasser i skogen ovenfor kartleggingsområdet.
1159 Bekkeløp. Renner på berg, grove masser. Ikke like definert ravine som på de andre. Ifølge
lokalkjente var det problemer med vannføring før dammen fra vatnet der bekken stammer
ifra ble fjernet.
1160 Åpen større bekk, renner på store blokker. Forsvinner ned i kulvert.
1161 Godt fjell. Massivt gneis.
1162 Godt fjell.
1163 Massivt berg med tett granskog.
1164 Bekkeløp renner delvis på berg, ellers på grove masser. Ingen synlig erosjon.
1165 Vifteformasjoner av grove masser med tynt jord/morenelag på toppen. Potensiale for
fremtidige steinsprang fra høyereliggende terreng.
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174

Bekken fortsetter i tykkere morenemasser, i en definert løp med høye sider (1,5-3 m)
Oppsprukket berg i høyereliggende terreng. Tett blandingsskog i skråningen.
Samme type vifteformasjon som i tidligere nevnt punkt.
Eldre steinsprangavsetninger på bøene ca. 100 m radius. Veldig tørt, ingen bekker eller tegn
til vannsig.
Bekk, ingen regn til erosjon.
Liten bekk, lite vannføring. Definert bekkeløp.
Større bekk i grove steinmasser. Tegn på erosjon observert.
Tykke lag av grove morenemasser dominerer hele området her.
Erosjon i bekken. Renner på berg. Glimmerskifer/granitt/gneis. Potensiale at bekken graver
inn i sidene ved høyt vannivå (grov morene). 4m bred, 2 m over terrengoverflaten, høyere
oppe noe mer. Ser ut som vannstand kan vanligvis stige 0,5-1,0 m.

1175 Grovt morene, ser ut til å drenere godt (lite bekker i området ovenfor boligene).
1176 Hus med kraftig tørrsteinmur (ledningsvoll). Husene ligger på høyde ca. 6 m i forhold til
bekken. Evt. Problemer mot tilkomstveier kan oppstå ved ukontrollert
vannføring/massetransport.
1177 Liten bekk der har vært problemer med utvasking av veg. Bonden har forbedret drenering
etter hendelsen, og problemene har forsvunnet.
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1178 Sporadiske avsetninger av enkelte stein (mulig gamle steinsprang) spredt ut på bøene ca. 100
m inn i kartleggingsområdet. Mer definerte urmasser ligger lenger inn i skråningen i skogen.
Tett skog i hele skråningen per dags dato.
1179 Tørr ravine som kutter ned i overgrodd ur/grove masser.
1180 Fast bergknaus, omringet av gamle enkelte stein (mulig gamle steinsprang) som er spredt ut
på ca. 200 m inn i planområdet.
1181 Rygg i terrenget ovenfor vil beskytte boligene mot steinsprang fra høyereliggende terreng.
1182 Gamle skredmasser/ur fra nærmeste skrent.
1183 Jordskredbane fra 1960-tallet startet som steinsprang lenger oppe, vekket mannen som
bodde i huset nedenfor. Skredet stoppet før kraftlinjen. Definert bekkeravine fortsetter ned
til veien.
1184 Bekkeløp kommer fra skogen. Ikke tegn på erosjon.
1185 Større bekk som kommer ned fra fjellet, renner på berg. Har transportert grove steinmasser.
Potensiale for å erodere langs nylig lagt veg, som ligger tett på.
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

Berg i dagen under lille bod/hus, ikke fare for undergraving fra bekken.
Bekkeløp, lite/ingen erosjon. Kommer fra rør.
Samme bekkeløp som før, renner på berg, ikke tegn på erosjon.
Bergrygg i terrenget. Bart fjell øverst i skråningen. Terrassert landskap.
Liten bekk, lite erosjon.
Berg i dagen. Glimmerskifer.
Større bekk. Renner på berg, lite erosjon.
Bekken renner i tynt løsmasselag på berg. Husene står trygt mtp mulig massetransport i
bekken.
Berg i dagen.
Liten bekk i åpen rør mellom boliger.
Tykke lag av finkornete jordmasser ovenfor. Vann har gravd ned i avsetningen. Nylig
hogstfelt. Aktiv bekkeløp.
Aktiv bekkeløp nr. 2. Kulvert ved bekken vil ikke hjelpe hvis massene ovenfor blir vasket med.
Vanndrenering her bør fikses bedre. Nå er bekkeinntaket dvs. rørene veldig små, hvis de blir
tett vil vannet kunne finne andre veier og erodere finmasser.

1199 Ikke definert bekkeløp på nedsiden. Oppover greit, men må graves mer. Røret er nesten
tettet av massene.
1200 Bekkeløp i tynt morene, lite vannføring.
1201 Tørket bekk i myr, berg under.
1202 Grove morenemasser. Løsmassene blir tynnere og tynnere, ovenfor bart berg.
1203 Tett skog i skråningen ovenfor. Mulig det er mindre skrenter med potensiell fare for
steinsprang, men fyllitt/glimmerskifer blir fort knust, og utløp vil uansett være lokal.

616559-RIGberg-RAP-002

24. november 2016

Side 3 av 3

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Potensiell sørpeskredbekk
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Kjellesvik og Vaka
Vindafjord kommune
A3 1:8 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

200

400 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-1

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Potensiell sørpeskredbekk
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Kåta
Vindafjord kommune
A3 1:6 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

140

280 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-2

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Potensiell sørpeskredbekk
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Berge
Vindafjord kommune
A3 1:7 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

170

340 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-3

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Potensiell sørpeskredbekk
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Øvrehagen-Hamre
Vindafjord kommune
A3 1:12 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

300

600 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-4

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Potensiell sørpeskredbekk
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Ilsvåg
Vindafjord kommune
A3 1:8 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

200

400 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-5

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Potensiell sørpeskredbekk
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Hålandsbakken-Strand
Vindafjord kommune
A3 1:12 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

300

600 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-6

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
5 meters koter
1 Stor blokk
$
Skredavsetning
Renne/ravine
Rygg/terrasse
Potensielt løsneområde steinsprang
Potensielt løsneområde jord-/flomskred
Steinsprangavsetning
Jord-/flomskredavsetning
Hogstområde
Tiltak
Elver, bekker og vannveier
Løsmassekart (modifisert fra NGU)
Bart fjell
Glasifluvial avsetning
Fluvial avsetning
Hav- og fjordavsetning, sammenhengende
Humus-/tynt torvdekke
Tykk morene
Tynn morene
Skredmateriale, sammenhengende
Skredmateriale, usammenhengende
Behov for videre arbeider

Skredfarekartlegging Vindafjord
Registreringskart
Søndenå-Urabø
Vindafjord kommune
A3 1:8 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

0

200

400 Meter

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Godkjent: JAJ

Dato: 1.2.2017

Kart nr: C-7

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde

Kjellesvik

RocFall profiler

Løsneområde flom-/sørpeskred

22

RAMMS sørpeskred

maks flytehøyde (m)
0 - 0.2

21 20

19

0.2 - 0.5
0.5 - 1
1-2
2-3
3- 4

Terrenghelning
i grader

1

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90

Skredfarekartlegging Vindafjord

Vaka

4 4
3

2

5

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Kjellesvik & Vaka
A3 1:8 500

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

195

390

780 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-1.1

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde

Løsneområde flom-/sørpeskred

RAMMS jord- og flomskred
maks flytehøyde (m)
0 - 0.1

Vaka

4

< 0.5

0.5 - 1
1-2
2-4

4

>4

5
5

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Vaka
A3 1:2 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

45

90

180 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-1.2

17

18

W

Tegnforklaring
RocFall profiler

Terrenghelning
i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45

16

45 - 60
60 - 90

15

Kåta

Skredfarekartlegging Vindafjord

Simulering i RocFall
Kåta
A3 1:6 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559

Utført: MHP
Kontrollert: MARIAH/AØ

Dato: 24.11.2016

0

137.5

275

550 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-3

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde

6

Løsneområde flom-/sørpeskred

RAMMS jord- og flomskred
maks flytehøyde (m)
0 - 0.1
< 0.5

0.5 - 1
1-2
2-4
>4

Terrenghelning
i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Øvrehagen-Hamre
A3 1:3 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

65

130

260 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-4.1

W
27

Tegnforklaring

Kartleggingsområde

26

RocFall profiler

Terrenghelning
i grader

25

24

23

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Øvrehagen-Hamre
A3 1:6 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

137.5

275

550 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-4.2

W
29
28

Tegnforklaring

Kartleggingsområde

RocFall profiler

Løsneområde flom-/sørpeskred

RAMMS jord- og flomskred
maks flytehøyde (m)
0 - 0.1

10

9

11

< 0.5

0.5 - 1
1-2
2-4
>4

Terrenghelning
i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Ilsvåg
A3 1:2 500

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

55

110

220 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-5.1

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde

7

RocFall profiler

Løsneområde flom-/sørpeskred

RAMMS jord- og flomskred
maks flytehøyde (m)
0 - 0.1

8

< 0.5

0.5 - 1
1-2
2-4
>4

Terrenghelning
i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Ilsvåg
A3 1:2 500

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

55

110

220 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-5.2

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
RocFall profiler

Terrenghelning
14

i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60

12

13

60 - 90

11

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Hålandsbakken-Strand
A3 1:2 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
10

Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017
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45

90

180 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-6.1

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
RocFall profiler

Løsneområde flom-/sørpeskred

RAMMS sørpeskred

maks flytehøyde (m)
0 - 0.2

0.2 - 0.5
0.5 - 1
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3-4

Terrenghelning
i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45
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Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Hålandsbakken-Strand
A3 1:8 000

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

Dato: 1.2.2017

0

185

370

740 m

Godkjent: JAJ
Kart nr: D-6.2

9

W
Tegnforklaring

Kartleggingsområde
RocFall profiler

Terrenghelning
i grader

0 - 25

25 - 30
30 - 45
45 - 60
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60 - 90
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7

Skredfarekartlegging Vindafjord

Utvalgte modelleringsresultater
fra RAMMS og RocFall
Søndenå-Urabø
A3 1:8 000

5

Kunde: NVE
Oppdragsnr: 616559
Utført: MHP
Kontrollert: AØ

185
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1
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Godkjent: JAJ
Kart nr: D-7

Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no

Profil 13

Profil 14

Profil 15

616559-RIGberg-RAP-002

1. februar 2016

Side 5 av 10

Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.
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Skredfarekartlegging Vindafjord
Vedlegg D. Resultater fra simuleringer i RocFall.

multiconsult.no
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