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1

Innledning
Sweco Norge har på oppdrag fra NVE kartlagt skredfaren i 14 utvalgte områder i
Bremanger Kommune i Sogn og Fjordane (Figur 1). Oppdraget er en del av NVEs
nasjonale skredfarekartlegging i 2016. Kartleggingen av skredfarene er utført i samsvar
med kravene i Plan og bygningslovens tekniske forskrift - TEK10 (§7-3) og
kravspesifikasjonen til oppdraget fra NVE.

Figur 1. Kart over de undersøkte områdene i Bremanger kommune.

Følgende områder er utredet (Figur 1):


Kalvåg



Davik



Bremangerbygda



Ålfoten



Svarstad - Varpe
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Kollset oppvekst
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Det er i løpet av oppdraget gjennomført ett oppstartsmøte med NVE representert av
Andrea Taurisano og Håvard Juliussen, samt to fremdriftsmøter med NVE representert
av Yngve Midtun og Jaran Wasrud. Det har vært løpende kontakt med Bremanger
kommunes representant, Inger Hilde.

2

Grunnlag
2.1

Kart og flybilder

Det er benyttet kartgrunnlag fra Norge Digitalt gjort tilgjengelig til oss via NVE, samt
lidardata som dekker alle områder. Videre er det benyttet flyfoto fra Norge i Bilder som er
gjort tilgjengelig for Sweco gjennom Norge Digitalt. I varierende grad er bilder tatt på ulike
tidspunkt. Disse har ofte ulike lys/skyggeforhold og er nyttig i kartleggingsarbeidet i bratt
terreng. I enkelte tilfeller kan bildene også benyttes for å grovt tidfeste tidligere
skredhendelser. Det er også benyttet «Norge i 3D» fra Norkart AS.

2.2

Geologiske kart

Det er benyttet følgende geologiske kart fra NGU med ulik dekning:

2.3



Løsmassekart i 1:250.000 skala dekker hele kommunen og er delvis benyttet.
Disse er i mindre grad nyttige på grunn i lavt detaljnivå og usikkerheter i
kartleggingen som hovedsakelig er utført uten feltbefaringer.



Berggrunnskart i 1:50.000 skala (kartblad dekker de sørligste delområdene på
fastlandet; Sørbotnen, Nordbotnen, Sandvika og Ytrehus).



Berggrunnskart i 1:250.000 skala dekker hele kommunen.

Skredhendelser

Tidligere skredhendelser er i regi av NGU/NVE sammenstilt og presentert på
«skrednett.no» [1]. Registeringene er ikke fullstendige og det ble lagt vekt på å kontakte
lokale i områdene for supplerende informasjon. Dette var både personer som kommunen
anbefalte og personer vi oppsøkte/traff på under befaringer. Det er i tillegg benyttet data
fra Vegvesenets kartdatabase som enkelte ganger omfatter tilleggsinformasjon fra
hendelsene som er registrert på skrednett.

2.4

Programvare

I kartleggingsarbeidet er det benyttet ArcGis 10.2.4. Programmet er koblet opp med WMS
kartløsninger med flyfoto og raster bakgrunnskart levert av Geodata AS, geologiske kart
fra NGU og skredkart fra NVE. Det er lagt inn nødvendige kartdata fra Norge Digital ved
behov.
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Det er på befaring benyttet «Collector for ArcGIS» applikasjon på IPAD der observasjoner
ble logget direkte på digitalt kart.

2.5

Befaring

Det ble utført befaringer i terrenget i uke 25-26 (23.06 - 28.06.2016). Freddy X. Yugsi
Molina og Øystein S. Lohne kartla alle områdene med bil og til fots i løpet av disse
dagene. Det ble i tillegg gjennomført supplerende befaringer den i uke 39 i forbindelse
med andre oppdrag i området.
Det ble utført en helikopterbefaring den 06.10.2016 med Freddy X. Yugsi Molina og
Øystein S. Lohne, for å bedre kartlegge løsneområdene og få bedre oversikt over
områdene. Samtlige områder ble overflydd. På grunn av lav sol var det stedvis vanskelige
lysforhold i forhold til fotografering.

3

Skredtyper i bratt terreng
3.1

Fjellskred

Fjellskred oppstår når unormalt store parti (>100 000 m3) med berg raser ut. Å identifisere
og analysere skredfaren fra slike parti er utfordrende. Det er blant annet nødvendig å
analysere berget over tid med nøyaktige målinger for å avdekke eventuell bevegelse.
Slike parti er ikke tatt hensyn til i foreliggende rapport. Om det er observert eventuelle
partier som potensielt kan danne slike skred, er dette nevnt i rapporten.

3.2

Steinsprang/steinskred

Når steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover i en skråning kalles det
steinsprang eller steinskred. Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der
terrenghellingen er brattere enn 40-45°.

3.3

Snøskred

Snøskred blir gjerne delt inn i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred er utløsning av
skred i løs snø med liten fasthet, som gjerne starter med en liten lokal utgliding. Etterhvert
mobiliseres ny snø og skredet utvider seg og får en pæreform. Flakskred oppstår når et
større flak løsner over et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale.
Store skred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30–50o bratt. Der det er brattere glir
snøen jevnlig ut slik at det ikke akkumuleres store snømasser. Snøskred kan skape
skredgufs/fonnvind med kraft til å utrette stor skade.

3.4

Sørpeskred

Sørpeskred er strøm av vannmetta snø som oftest følger forsenkningen i terrenget.
Skredene oppstår ved at vann ikke klarer å drenere ut av snøen for eksempel ved tele
eller is. Sørpeskred kan gå i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall blir etterfulgt av
regn og mildvær. Om våren kan sørpeskred bli utløst i fjellet når varme gir intens
3 (88)
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snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og selv skred med lite volum kan gi stor
skade. Det er ikke utarbeidd aktsomhetskart for sørpeskred.

3.5

Jordskred

Jordskred starter ved at vannmettede løsmasser mobiliseres oftest fra skråninger brattere
enn 25-30° på grunn av økt poretrykk. Jordskred kan grovt deles i kanaliserte og ikkekanaliserte skred. Kanaliserte skred danner kanaler som fungere som skredbaner for
senere skred. Det kan avsettes masser i langsgående rygger langs kanalene (levéer).
Der terrenget flater ut vil massene avsettes i tungeformer. Ved gjentakende
skredhendelser akkumuleres massene i såkalte skredvifter. Ikke-kanaliserte jordskred
brer seg nedover skråningene i en sone som gradvis blir bredere.

3.6

Flomskred

Flomskred oppstår vanligvis i forbindelse med kraftige regnværsperioder i terreng med
helning ned mot 10°. De vannmettede skredmassene beveger seg raskt nedover langs
elve- og bekkeløp eller i raviner/gjel/skar uten permanent vannføring. Flomskred kan
avsette levéer langs løpene og vifter der skredbanen går over i slakere terreng. Viftene vil
oftest ha grovere materiale ved rota og finere materiale utover på viften. Flomskred
oppstår oftest ved kraftig nedbør eller snøsmelting og kan initieres som jordskred, ved
bekke- og elveerosjon eller i kombinasjon med sørpeskred.

3.7

Leirskred

Leirskred oppstår ved utrasning i meget finkornete avsetninger. Skredene forekommer i
tidligere marine avsetninger og faren for leirskred er lokalisert under marin grense. Faren
for leirskred er utfordrende å bestemme og det krever ofte omfattende sensitivitetsundersøkelser. Vurderinger av leirskred er ikke omhandlet i foreliggende rapport.

3.8

Skredfare og klimaendringer

I deler av landet vil klimautviklinga øke hyppigheten av skred knyttet til regn, snø og flom.
Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred. Hyppigheten
av ekstreme nedbørshendelser vil også kunne gi økt frekvens av steinsprang og
steinskred.
Det er likevel ikke grunn til å tro at de svært store sjeldne skreda vil bli større eller komme
oftere. Ved kartlegging av faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til
en ekstra margin som følge av forespeilte endinger i klima.

4

Områdebeskrivelse – Bremanger kommune
Bremanger kommune ligger i kystområdene på sørsiden av Nordfjorden i Sogn og
Fjordane. De kartlagte områdene er lokalisert rundt i hele kommunen (Figur 1).

4.1

Topografi, geologi og geomorfologi
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Kommunen har en kupert topografi med høyeste områder i indre del av kommunen
(Blånibba 1601 moh.). Øya Bremanger utgjør en stor del av kommunen, med NordEuropas høyeste sjøklippe, Hornelen (860 moh.) lengst øst på øya. Bebyggelsen er
konsentrert langs sjøen der terrenget er flatere, ofte med bratt skrent/skråning i bakkant.
Overflaten av terrenget består i stor grad av bart berg, men med spredte forekomster av
løsmasser (morene, skredavsetninger, og forvitringsmateriale.) Marin grense stiger fra
om lag 15 moh. i vest til om lag 45 moh. lengst i øst [2].
Berggrunnen består av metamorfe bergarter (for eksempel gneis, dioritt og kvartsitt) på
Bremangerlandet og i nordlige deler av fastlandet i kommunen. I sørlige deler finnes
sedimentære bergarter, hovedsakelig sandstein [3].

4.2

Klima

De undersøkte områdene i Bremanger spenner fra ytterste kyststrøk (Kalvåg og
Bremangerbygda) og om lag 45 km innover fra kysten. I Bremanger kommune eksisterer
det stasjoner med lange tidsserier fra blant annet Svelgen, Davik og Dombestein (Tabell
1). Det er ingen meteorologiske stasjoner med lange tidsserier ytterst i kommunen.
Stasjoner i Vågsøy (Kråkenes og Ulvesund), like nord for Bremanger, er derfor benyttet
(Tabell 1). Kråkenes fyr er lokalisert på et nes lengst vest i Vågsøy og innehar
sammenlignet med utredningsområdene en forholdsvis ekstrem lokalisering.

Tabell 1. Meteorologiske stasjoner med lange tidsserier fra lokaliteter omkring
kartleggingsområdene i Bremanger kommune. Se Figur 2 for lokalisering.

St.nr

I drift fra

I drift til

59100

Navn
KRÅKENES FYR

Sep. 1924

Mai 1991

38

62,0346

4,9859

Vågsøy

59200

ULVESUND

Jan. 1937

Jan. 1996

1

61,9663

5,1383

Vågsøy

57810

SVELGEN II

Jan. 1973

16

61,7707

5,2983

Bremanger

57870

DAVIK

Jul. 1895

Mai 1970

32

61,8833

5,5500

Bremanger

57890

DOMBESTEIN

Okt. 1873

Jul. 1987

33

61,8833

5,6500

Bremanger
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Hoh. Breddegrad Lengdegrad Kommune

Figur 2. Kart over de relevante meteorologiske stasjonene i området. Kartleggingsområdene er
omrisset med blå linje.

4.2.1 Normaler
Temperatur
Bremanger har et relativt mildt klima. Årsmiddeltemperaturen ytterst på kysten ligger ved
stasjonen Kråkenes (Vågsøy) på 7,1°C [2]. Vinterstid er middeltemperaturen på mellom
1-4°C, mens den på sommerstid er om lag 11-14°C (Figur 3). For stasjonen ved
Dombestein er det en noe lavere årsmiddeltemperatur på 6,7°C. Størst forskjell er det om
vinteren med middeltemperatur på i underkant av 1°C i januar og februar, om lag 2
grader kaldere enn ved Kråkenes. Sommeren er også noe varmere ved Dombestein. For
øvrig er temperaturtrenden gjennom året ganske lik for målestasjonene.
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MÅNEDSNORMAL MIDDELTEMPERATUR
(°C)
13
13.5

JUL

AUG

11.1
10.1

12.6
13.6

Dombestein

MAR

1.8

3.8

5.5
3.6

4.7
4.6
FEB

3.2
2.2

2.6
0.8

2.8
0.9
JAN

7.3
6.7

7.7

8.2

9

9.3

10.8

12.3

Kråkenes

APR

MAI

JUN

SEP

OKT

NOV

DES

ÅR

Figur 3. Månedsnormaler for middeltemperatur i normalperioden 1961-1990 for stasjonene
Kråkenes og Dombestein [2].

Nedbør
Klimaet i nordlige del av kystområdene i Sogn og Fjordane fylke er relativt fuktig, men
med store lokale variasjoner [4]. Årsmiddelnedbøren for stasjonen Kråkenes er 1280 mm,
mens det for stasjonen Ulvesund i Vågsøy og stasjonene Svelgen, Davik og Dombestein i
Bremanger 2110-2560 mm, nesten det dobbelte (Tabell 2). Dataene viser at Kråkenes
skiller seg ut og at årsnedbøren i de fleste utredingsområdene i Bremanger trolig er
mellom 2100-2600 mm. Sesongvariasjonen av nedbøren er tilsvarende i alle stasjoner
med mest nedbør om høst og vinter og mindre nedbør om vår og sommer (Figur 4).
Tabell 2. Klimadata for stasjonene i området (se Tabell 1).

Årsnedbør, normal (mm)
Maks. døgnnedbør (mm)
Maks. snødybde (cm)
Maks. endring snødybde
(cm/døgn)

Kråkenes
1280
79,5
1
-
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Ulvesund
2358
125,7
70
70

Svelgen II
2560
113,5
97
94

Davik
2500
161,8
97
95

Dombestein
2110
126,4
75
70

MÅNEDSNORMAL
NEDBØR (MM)
Dombestein

MAI

103

262
138

273

292
301

316
310
288
263

262
164

162

133

61

84

116
128
119
93

177
186
169

268

APR

55

62

81

102
109
98

97

112
123
118
90

MAR

144
155
137

200
202
176

171

161
174
178

154

84

FEB

110

218
229
244

212

117

JAN

153

Davik

326
310

Svelgen II

297

Ulvesund

305
322
314

Kråkenes

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Figur 4. Månedsnormaler for nedbør fra stasjoner med lange observasjonsserier i området (Figur
2).

Snødybde
Snømålinger for stasjonene, utenom Kråkenes, viser at maksimal snødybde for disse
stasjonen er mellom 70-95 cm (Tabell 2). Videre viser interpolerte data for kommunen at
gjennomsnittlig årsmaksimum for snødybde i normalperioden 1971-2000 var 0-50 cm i de
lavereliggende delene av kommunen og 50-150 cm i de høyereliggende terrenget over
utredningsområdene.
Vind
For stasjonen Kråkenes Fyr viser vinddata [2] at det blåser mye, spesielt fra sørlig og
sørvestlig sektor (Figur 5). Om lag 10 % av vinden som er målt i perioden 1924-1991 på
stasjonen består av sterke vinder i kuling, storm og orkan styrke, også dette primært fra
sørlig og sørvestlig sektor. Videre viser dataene at det sjelden er vindstille, kun 2 % av
tiden. Det bemerkes at Kråkenes fyr er et ekstremt vindutsatt sted, og at det trolig vil
være store lokale variasjoner i kommunen som følge av topografiske forhold.
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Figur 5. Vindrose med frekvensfordeling av vind i vintermånedene ved stasjonen Kråkenes Fyr.

Ved stasjonen på Dombestein blåser det betydelig mindre enn på Kråkenes Fyr.
Stasjoner er dominert av sørøstlige vinder (Figur 6), men liten vindstyrke (bris). Denne
vindretningen er trolig forårsaket av lokal topografi ved stasjonen. Ved sterkere
vindstyrker er det dominerende vind med sørlig til vest-sørvestlig retning. Denne er mer
relevant for snø-driften i området.

Figur 6. Vindrose med frekvensfordeling av vind på vinterstid for stasjonen Dombestein.
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4.2.2 Returperioder for ekstremnedbør
Det er innhentet data fra Meteorologisk institutt for statistisk analyse av ekstremnedbør
for ulike sesonger fra aktuelle meteorologiske stasjoner (Tabell 3 og Tabell 4) [4].
Dataene viser at forventet 1-døgnsnedbør med returperiode 100 år er i størrelsesordenen
92-164 mm for de ulike målestasjonene (årsverdi - Tabell 3). Dette er i overenstemmelse
med maksimale, målte verdier for 1 døgn, som ligger i størrelsesordenen 80-161 mm
(Tabell 2). For 1-døgsnedbør med returperiode 1000 år er forventet nedbør i
størrelsesordenen 126-215 mm (årsverdi - Tabell 3). Den påregnelige, maksimale 1døgnsnedbøren (PMP) for stasjonene er i størrelsesordenen 252-338 mm.
Tabell 3: Forventet 1-døgnsnedbør med ulike returperioder for målestasjoner i Vågsøy og
Bremanger kommuner [4]. Vintermåneder er desember-februar. Der E-klima oppgir ulike verdier for
de ulike statistiske metodene (Gumbel og Nerc) er det oppgitt gjennomsnittsverdier.

Returperiode – 1 døgns nedbør
Stasjon
Kråkenes
Ulvesund
Svelgen II
Davik
Dombestein

100
År
92
157
144
164
147

1000
Vinter
67
129
134
152
120

År
126
210
189
215
194

Vinter
96
177
181
205
163

5000 (PMP*)
År
Vinter
206
252
290
329
301
323
317
338
285
322

*Probable Maximum Precipitation – Påregnelig maksimal nedbør

For 3-døgnsnedbør med returperiode 100 år er forventet nedbør i størrelsesordenen 118250 mm (årsverdi -Tabell 4). For 3-døgnsnedbør med returperiode 1000 år er forventet
nedbør i størrelsesordenen 157-318 mm. Den påregnelige, maksimale 3-døgnsnedbøren
(PMP) for stasjonene er i størrelsesordenen 298-426 mm.
Stasjonen på Kråkenes skiller seg ut i disse dataene. Verdiene fra de andre stasjonene
er i samme størrelsesorden og vurderes som mest relevant for de fleste områdene i
undersøkelsen. 100- og 1000-års, 1 døgns ekstrem nedbør for områdene ligger i
størrelsesorden på henholdsvis opptil 160 mm og opptil 200 mm. Tilsvarende for 3-døgns
verdier er opp til 250 mm (100 års returperiode) og opp til 320 mm (1000 års
returperiode).
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Tabell 4: Forventet 3-døgnsnedbør med ulike returperioder for fem målestasjoner i Vågsøy og
Bremanger kommuner [4].

Returperiode – 3 døgns nedbør
Stasjon
Kråkenes
Ulvesund
Svelgen II
Davik
Dombestein

100

1000

År

Vinter

År

Vinter

118
237
220
250
225

91
199
208
238
192

157
309
278
318
288

124
264
272
312
251

5000 (PMP*)
År
Vinter
292
402
403
426
398

252
357
373
398
359

*Probable Maximum Precipitation – Påregnelig maksimal nedbør

4.3

Faktorer for utløsning av skred i Bremanger
4.3.1 Steinsprang
Prosessene som fører til utløsning av steinsprang er komplekse [5], og vil i liten grad
være spesielle i forhold til de naturgitte forholdene (terreng, meteorologi etc.) i
Bremanger. Skredtypen utløses oftest i forbindelse med kraftige nedbørshendelser og
ved værforhold med hyppige vekslinger i temperatur omkring frysepunktet. Imidlertid
utløses også steinsprang i perioder utenom disse væreforholdene. Dette kan f.eks.
skyldes rotsprengning eller temperatursvingninger på sommertid (varme dager/kjølige
netter).
4.3.2 Snøskred
Analyse av returperioder for ekstreme nedbørsverdier i indikerer forholdsvis høye verdier
i vintermånedene, spesielt for stasjonene innenfor den ytterste kysten (utenom
Kråkenes). Disse dataene tar ikke hensyn til om nedbøren faller som regn eller snø.
Månedsnormalene for temperaturene er positiv gjennom hele året for alle stasjoner (Figur
4), og mye av nedbøren vil kommer som regn også om vinteren. Dette relateres til at
dominerende vær og vind kommer fra S-SV (Figur 5), som i større grad vil føre med seg
milde luftmasser og nedbør i form av regn. Ekstreme nedbørshendelser på vinterstid vil i
større grad komme som regn i lavlandet og ytterst ved kysten.
Maksimal endring av snødybden er ved målestasjoner i området tilnærmet lik maksimal
observerte snødybde (Tabell 2). Hendelser med maksimal nedbør i form av snø har vært
begrenset i tid (mindre enn 24 timer) og har kommet på en tilnærmet snøfri bakke.
Remobilisering av snø i forbindelse med vind kan stedvis utgjøre en betydelig faktor for
akkumulering av snø. Fremherskende vinder fra sør/-vest vil tilsi at eventuell leakkumulasjon oftest vil forekomme i skråninger eksponert i østlig-nordlig sektor. For
scenarier med mindre hyppighet/sannsynlighet kan det ikke utelukkes at det vil
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akkumuleres betydelig snø i skråninger som er vendt mot andre himmelretninger. Arealet
av «kildeområde» i terrenget over og bak potensiell løsneområder utgjør en betydelig
faktor for hvor mye snø som kan remobiliseres.
Generelt vurderes det at potensiale for akkumulasjon av tilstrekkelig snømengde (nedbør
og vind-akkumulasjon) for utløsning av skred er begrenset og av liten sannsynlighet i
lavereliggende strøk i kommunen, spesielt i de ytre kystområdene. Basert på en samlet
vurdering av de klimatiske og topografiske forholdene er det i utgangspunktet lagt til
grunn løsnetykkelser på om lag 2 m for snøskred med returperiode 5000 år og
løsnetykkelser på ca. 1-1,5 m for skred med returperiode 1000 år.
Dette må likevel sees i sammenheng med omkringliggende terreng og skredhistorikk, og
vurderes spesielt i hver enkelt område.
4.3.3 Sørpeskred
Sørpeskred er et fenomen som oftest foregår i fjell- og innlandsområder. I bebygde
områder i Norge gjelder dette først og fremt i Nord-Norge [6]. Det er få observerte
sørpeskred i eller omkring utredningsområdene i Bremanger, og disse skredtypene er
trolig sjelden i området. Sørpeskred utløses ved at mye vann er fanget i snødekket, og
klimatiske forhold som kan føre til sørpeskred er kraftig nedbør i form av regn på et
snødekke eller kraftig snøsmelting (kap. 3.4). I Bremanger, der snødekket er av
begrenset varighet, vurderes at eventuell fare for og utløsning av sørpeskred først og
fremst er knyttet til situasjoner der kraftig snøfall går over i til kraftig regn ved stigende
temperaturer.
4.3.4 Jord og Flomskred
Disse skredtypene utløses ofte ved sterk nedbør eller snøsmelting. Erfaringsmessig vil
nedbørsmengder på 5%, 8% og 24 % av normal årsnedbør i løpet av å henholdsvis 12
timer, 24 timer og en uke, utgjøre stor fare for jord- og flomskred [5]. For Vågsøy og
Bremanger utgjør dette i henholdsvis 120, 190 og 580 mm. Dette er betydelig høyere enn
maksimale observert døgnnedbør (Tabell 2). Det vurderes at ved nedbørsperioder
oppunder nedbørsrekordene må man forvente at denne type skred kan opptre i
områdene. På grunn av de topografiske forholdene kan man også få intense
nedbørshendelser lokalt som ikke blir fanget opp av de meteorologiske dataene.

5

Metodikk for fastsettelse av faresoner
Kartleggingen av områdene i Bremanger er utført med tanke på å etablere faresoner for
nominell årlig sannsynlighet for skred med skadelige skredhendelser på større enn 1/100,
1/1000 og 1/5000. I henhold til kravspesifikasjonen for oppdraget er det kartlagt for
målestokk 1:5000. I forhold til faktiske terrengforhold kan dette utgjøre mindre avvik.

5.1

Forarbeid
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Forarbeidet før feltbefaringen omfatter kartstudier av topografiske-, geologiske- og
skredkart, samt flyfoto for å gjøre seg kjent med områdene. Det ble videre etablert en
terrengmodell for alle områder på 1x1 m basert på lidardata. Modellen er benyttet som
grunnlag for helningskart og skredmodelleringer. Det ble innhentet informasjon fra
skriftlige kilder og nett om skredhendelser innen de ulike områdene. Denne
informasjonene ble sammenstilt i befaringskart som ble benyttet under feltarbeidet.

5.2

Feltarbeid

Ved feltarbeidet i terrenget (med bil og til fots) ble utredningsområdet detaljert befart
langs vei og i terrenget. Det ble lagt vekt på å utføre en kvalitativt befaring ved å
observere skredrelaterte spor og terrengformer relevante for fastsettelsen av faresoner.
Det ble derfor holdt et spesielt fokus på skredavsetninger i form av tidligere skredløp,
skredvifter og levéer og steinsprangblokker. Videre ble det lagt vekt på å registrere
skader på skog og forholdene ved potensielle løsneområder for de ulike skredtypene.
Helikopterbefaring i etterkant ga oversikt over områdene samt bedre detaljkunnskap over
løsneområdene.
Under feltbefaringen ble det lagt vekt på kommunisere med lokalbefolkning for å få
supplerende skredhistorikk utover det som er registrert i på skrednett.no.

5.3

Identifisering av potensielle løsneområder

Ulike skredtyper løsner ved forskjellig terrenghelning, og helningskartet er benyttet for å
indentifisere potensielle løsneområder for ulike skred (se kap. 3). Videre blir kart,
bilder/observasjoner fra befaring og flyfoto studert i detalj for å avdekke andre element
som har betydning for løsneområdets potensiale til å mobilisere skred.
For steinsprang gjelder dette hovedsakelig oppsprekkingsgrad av berget og «sår» etter
tidligere avskallet berg. Avsetninger etter tidligere hendelser under skrentene benyttes
også for å vurdere hvilket potensiale skrentene har for nye skredhendelser.
For snøskred vurderes hovedsakelig terrengruhet og vegetasjonsforhold (skog) i tillegg til
terrenghelning.
Jord- og flomskred er relatert til bratt terreng med tilstrekkelige løsmasser til at det kan
mobiliseres. Grunnlaget for identifisering er gjort ut fra helningskart kombinert med
tilstedeværelse av løsmasser som kan ha potensiale for mobilisering. Dette er sett i
sammenheng med avsetninger etter tidligere skred.
Et utvalg av representative løsneområder er presentert i registeringskartene i vedlegg 2.

5.4

Modelleringer

Modelleringer er et nyttig hjelpemiddel som grunnlag for skredfarevurderinger. Prinsipielt
vil modelleringer alltid være avhengig av gode inndata. Resultatene fra modelleringer av
skred gir aldri en fasit på hva som kommer til å skje i fremtiden, men gir i beste fall et
bilde av et eller flere realistiske scenarier. Resultatene fra modelleringer kan derfor ikke
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benyttes ukritisk, men må sees i sammenheng med observasjoner gjort i felt og tas inn i
en overordnet, faglig vurdering av skredfaren.
Det er utført modellering der dette er vurdert nødvendig for fastsettelse av faresoner.
Enkelte steder er det opplagt at det enten ikke er skredfare eller at skred ikke vil nå til
utredningsområdet. Slike steder har vi ikke vurdert det som nødvendig å utføre
modelleringer. I noen tilfeller er det også vurdert som unødvendig å utføre modelleringer
der hvor enten en skredtype åpenbart ikke er dimensjonerende, eller at denne skredtypen
ikke når frem til bebyggelse med høyere nominell årlig sannsynlighet enn 1/100.
En del steder, spesielt i forhold til våte skred (flomskred og sørpeskred) er det til en viss
grad benyttet modelleringer som en strømningsmodell, men de endelige faresonene er
primært tegnet på bakgrunn av en skjønnsmessig tolkning av topografien basert på
kartstudier og observasjoner. Det er lagt til grunn at slike skred vil følge etablerte
bekkeløp, men at de i enkelte tilfeller kan ta nye løp.
5.4.1 Steinsprang/steinskred og snøskred - Siktevinkel
Ved fastsettelse av faresoner, spesielt for steinsprang/steinskred og snøskred er det
stedvis gjort enkle beregninger av siktevinkler fra toppen av løsneområdene til antatt
lengste utløp. Dette, sett i sammenheng med topografien i skredbanene, er stedvis
benyttet som en ekstra sjekk for om utløpslengden er realistisk.
5.4.2 Steinsprang/steinskred - RockyFor3D
Steinsprangmodellen RockyFor3D [5] er benyttet i ustrakt grad som et verktøy i
vurderingene av utløpslengder for steinsprang og til en viss grad steinskred. RockyFor3D
beregner skredblokkers bane i en 3D-modell av terrenget basert på egenskaper ved
selve skredblokken, terrenget og vegetasjon. Programmet tar hensyn til naturlig variasjon.
Det er i hovedsak benyttet terrengmodell på 2x2m for modelleringene i RockyFor3D.
Som grunnlag for modelleringene er det lagt til grunn realistiske terrengparametere
kartlagt i tilnærmet homogene arealer i de respektive delområder (eks. ur, dyrket mark,
bart fjell). Dette sammen med data om løsneområdene er brukt som inndata i
modelleringene. Det er sluppet steinsprang med en rekke ulike blokkstørrelser generelt
tilpasset observerte skredblokker i utløpsområdet. Det er også utført forenklede
modelleringer ved hjelp av RockyFor3D som en initial modell for å fastsette videre behov
for modelleringer og vurderinger.
Resultatene fra modelleringene er ikke benyttet ukritisk, men er sett i sammenheng med
andre datasett, for eksempel observasjoner av blokker i terrenget som grunnlag for
fastsettelse av faresonene.
5.4.3 Snøskred - RAMMS::Avalanche
Det er modellert snøskred i det dynamiske modelleringsprogrammet RAMMS. Det er få
historiske snøskredhendelser i områdene og det har vært vanskelig å kalibrere
modelleringene på realistiske hendelser. Det er benyttet terrenghelning og terrengruhet
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for å definere løsneområder, samt klimatiske data sammen med skråningenes
eksposisjon og terrengets potensiale til å akkumulere vindtransportert snø. Det er i
hovedsak benyttet terrengmodeller med oppløsning på 5x5m i snøskredmodelleringene,
og det er i utgangspunktet lagt til grunn løsnetykkelser på om lag 2 m for skred med
returperiode 5000 år og løsnetykkelser på ca. 1-1,5 m for skred med returperiode 1000 år
(kap. 4.3.2).
Der hvor utløpslengdene i flere skredløp er funnet å være sammenlignbare for et gitt
scenario (friksjonsparametere, løsnetykkelse etc.) er det i enkelte tilfeller bare modellert
utvalgte skredløp for andre scenarier. Deretter er resultatene fra de modellerte
skredbanene interpolert.
Stedvis har vi modellert kun de løsneområder som er relevante for
faresonekartleggingen, og dermed utelatt løsneområder hvor det trolig kan løsne skred.
For eksempel er det fokusert på større løsneområder høyt i banene framfor mindre
områder som ligger under større områder med åpenbart lengre utløp.
5.4.4 Jord- og flomskred og sørpeskred - RAMMS::Debris Flow
Det er også modellert jord- og flomskred i RAMMS ved hjelp av modulen Debris Flow.
Modellene er primært benyttet som en strømningsmodell for å indikere hvilke løp våte
skred vil følge, da vi i de fleste områder har god nok informasjon fra andre kilder til å
fastsette lengste utløp av slike skred. Det er ikke utført modelleringer av alle
løsneområder, men valgt ut representative løsneområder som representerer de skredene
som går lengst i en gitt skredbane. Det er benyttet terrengmodell med oppløsning på 1x1
m i flomskred/sørpeskredmodelleringene.
I utgangspunktet er det benyttet standardverdier for friksjonsparameterne i modelleringer
av flomskred. Utgangsverdier for flomskred vil typisk være µ=0,1-0,2 og ξ=200 m/s2, men
det er også testet med varierende verdier for å tilpasse modellene til observasjoner i de
enkelte skredløpene. For sørpeskred er modelleringene først og fremst benyttet som en
strømningsmodell.

5.5

Fastsettelse av faresoner

Det er fastsatt faresoner i henhold til retningslinjer i TEK10 (§7.3) for:


Nominell årlig sannsynlighet større enn 1/100



Nominell årlig sannsynlighet større enn 1/1000



Nominell årlig sannsynlighet større enn 1/5000

Faresoner fastsettes ved bruk av informasjon om potensiale for utløsning av skred
inkludert vurderinger av meteorologiske forhold, simuleringer av utløpslengder, tidligere
skredhendelser, skredavsetninger og eventuelle terrengformasjoner som kan redusere
skredenes utløpslengder. Faresonene er et produkt av en helhetlig, skjønns- og
erfaringsmessig vurdering av de ulike elementene. I de tilfeller der forhold i
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løsneområdene vurderes å utgjøre en fare for utrasning (f.eks. for steinsprang) er det
trukket opp faresoner selv om det ikke nødvendigvis er skredavsetninger i utløpsområdet.
Vurderingene er gjort ut fra et detaljeringsnivå på 1:5000-skala. Mindre lokale skrenter
kan pga. detaljeringsnivået på denne måten falle utenfor kartleggingen.
Faresonene er opptegnet med hensyn til dimensjonerende skredtype. I de tilfellene at
faresonene vurderes å nå helt til kysten er disse trukket opp til kystkonturen i FKBkartdata.
Faresonekartleggingen omfatter utelukkende naturlig terreng. Skjæringer i berg, murer og
fyllinger er således ikke vurdert. Skrenter, som går steilt eller vertikal rett i sjø er stedvis
ikke undersøkt pga. utfordringer med tilkomst. Det er trukket opp faresoner for disse
basert på generelt vurderinger av terrenget. Disse kan synes å være mindre reelle ved
nærmere vurdering.

5.6

Grensesnittet skred og flom

I forbindelse med hendelser langs raviner, bekke- og elveløp oppstår det
overgangsformer mellom det som betegnes som skred med høyt vanninnhold (flom- og
sørpeskred) og det som betegnes som masseførende flommer som også kan ha skadelig
potensial. Utredningen av sikkerhet mot naturpåkjenning vil være dels overlappende i
ansvarsområdene for skred og flom. I foreliggende rapport er det opptegnet faresoner
langs raviner bekke- og elveløp der det vurderes fare for skred. Det er lagt til grunn at
flomsituasjoner med masseføring og erosjon dekkes inn under ansvarsområdet flom
TEK10 (§7-2), hvor det blant annet er krav om sikkerhetssone på minst 20 m på begge
sider av slike løp.
Det understrekes at foreliggende utredning ikke erstatter kravene i forhold til flom innen
utredningsområdet enten det er angitt faresoner langs kanalen eller ikke.

5.7

Skog og skred

Skog kan ha gunstig effekt på utløsning av skred og i noen tilfeller også på
utløpsdistanse for skred [7]. I Bremanger er det både løvskog og barskog. Løvskog har
en mindre beskyttende effekt sammenlignet med barskog. Det er i dag en oppfatning om
at løvskog reduserer sannsynligheten for utløsning av snøskred, men det er usikkert i
hvilken grad og hvilke egenskaper som skal legges til grunn for å karakterisere skogen
som beskyttende mot skred. Vegetasjon reduserer erosjonspotensiale på en overflate,
ved at det binder løsmassene ved røtter og at det reduserer avrenningen ved opptak av
vann, og vil således ha en gunstig effekt på utløsningspotensiale for jord- og flomskred.
Selv om det er knyttet usikkert i hvor stor grad effekten løvskog er, anbefales det at
skogen ikke hugges i enkelte områder i Bremanger både for skogenes mulig
stabiliserende effekt og for å unngå destabilisering av løsmassene i forbindelse med
hogst. Kriteriene for valg av områdene er terrenghelninger på mer enn 25° og tett til
middels tett skog. Skog som vurderes å kunne ha en beskyttende effekt mot skred er
markert på faresonekartene i vedlegg 4.
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6

Kalvåg
Delområdet ligger lengst vest i Bremanger kommune (Figur 7). Kalvåg er et mindre
tettsted på øya Frøya. Utredningsområdet strekker seg fra tettstedet og videre nordover
langs østsiden av øya, opp til gården Stranda.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Kalvåg potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.

Figur 7. Oversiktskart fra delområdet Kalvåg på øya Frøya.

6.1

Beskrivelser

6.1.1 Topografi og terreng
Terrenget ved delområdet stiger slakt fra sjøen og blir gradvis brattere. Ved om lag 40-50
moh. øker gradienten stedvis til mer enn 25°, og videre oppover veksler skråningen med
opptil vertikale bergskrenter med flatere parti mellom. Delen av skråningen som er
brattere enn 25° er mindre enn 80 høydemeter.
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Figur 8. Bilde av fra Frøyen-området i Kalvåg. Bilde er tatt fra helikopter mot nordøst.

6.1.2 Berggrunn
I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved området i Kalvåg delvis av
feltspatholdig kvartsitt (sørvest og opp til Frøynes) og kvartsdioritt/tonalitt/trondhjemitt
(nord for Frøynes).
Bergoverflatene er i hovedsak avrundet, men stedvis oppsprukket i overflaten.
6.1.3 Løsmasser
Ved Kalvåg er det generelt lite løsmasser. Hovedsakelig består de slakt skrånende
områdene nederst mot sjøen av morenemasser. I skråningene og på fjellet over er
hovedsakelig bart berg, med organiske materiale i forsenkinger og ved utflatinger. Langs
bekkene er det mindre mengder fluviale avsetninger.
Stedvis ligger det urmasser i underkant av brattskrenter, spesielt i området nord for
tettstedet Kalvåg (ved Frøyen skole og Bremanger Sjukeheim). Urmassene i skråningen
over gårdene på Frøyen er forholdsvis tynne og underliggende sandige sedimenter er
tydelige flere steder. I skråningene er det og flere steder løse steinblokker, avløst fra
berget eller flyttblokker.
6.1.4 Drenering
Dreneringene i området går i hovedsak i mindre bekker. Gjennom innmarksområdene går
disse ofte i steinsatte grøfter som ofte er smale.
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6.2

Tidligere skredhendelser og skredutredninger

6.2.1 Skreddatabaser
Det er to registrert hendelser i NVEs skreddatabase [1]:
«Den 9. juli 1899 står innført som dødsdato i kyrkjeboka om Juditte Larsdotter Frøyen,
bustad garden Frøyen øvre, gnr. 5, Frøylandet. Dødsårsak: "stene paa brystet." Uklart
kva dette tyder, men truleg eit steinsprang. Ho vart nesten 9 år gammal. Kartreferansen
er omtrentleg.». Usikkerhet angående hvilken type hendelse dette er, samt nøyaktig
lokalisering gjør at hendelsen er lite egnet til bestemmelse av utløplengder eller
hyppighet.
I jula 2012 gikk det et steinsprang ved gården Strand lengst nord i utredningsområdet [6].
En blokk i en frittliggende blokkoppstabling av flyttblokker på kanten av skrenten over
garden (ca. 107 moh.) ble mobilisert. Blokken tok med seg flere andre på veien ned.
Nederste blokk falt til ro ved om lag 12 moh. omtrent 15 m fra bolighuset på gården (Figur
9). Det er utført bergsikring i skråningen av resterende blokker i skråningen over
gårdstunet [7] [8].
Det er ingen registrerte hendelser i SVVs [9] database over skredhendelser.

Figur 9. Bilde med markeringer over hendelsen på Strand i jula 2012. (Kilde: NGI).
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6.2.2 Opplyst fra lokalbefolkningen
Det er ved samtale med lokale ikke kommet fram nye opplysninger om andre tidligere
skredhendelser i området ved Kalvåg.
6.2.3 Tidligere skredutredninger
Det er tidligere utført en skredfarevurdering av Frøyen skule i Kalvåg sentrum, sør i
området. NGI konkluderer med at skolen er utsatt steinsprang innenfor en nominell årlig
sannsynlighet på mellom 1/1000 og 1/5000 og foreslår å sikre området med en 115 m
lang fangvoll med høyde på 2 m [10]. Denne sikringen er ikke utført. Det ble også
anbefalt å fjerne en større blokk i skråningen over skolen. Denne er i ettertid tatt ned.

6.3

Skredfarevurdering

6.3.1 Steinsprang
Basert på observasjoner og tidligere hendelser vurderes faren for steinsprang som reell
innenfor kartleggingsområdet. Dette gjelder både for avløste blokker fra berget i skrenter,
som ved skrenten bak skolen og sykehjemmet, samt fra eventuelle flyttblokker i terrenget
som ligger på vippen. Hendelsen på Strand i 2012 er eksempel på dette. Flyttblokker har
ligget i terrenget siden slutten av siste istid (om lag for 14-16000 år siden).
Det er utført steinsprangmodelleringer for å teste utløpslengder av eventuelle steinsprang
fra skrentene. Stedvis er de modellerte løsneområdene med tilhørende utløpslengder lite
aktuelle på grunn av avrundet berg med lite potensiale for utløsning av steinsprang. Hvor
dette samtidig sammenfaller med manglende steinsprangavsetninger under skrentene,
vurderes steinsprangfaren som mindre enn 1/5000 og det er ikke opptegnet faresoner.
I nordlig del av området (mellom Strand og Kleivane) er det hovedsakelig avrundet berg,
men stedvis med flyttblokker og avløst berg i skrenter. Det er tatt hensyn til utført sikring
ved Strand i faresonekartleggingen. Løsneområdene er definert av forholdsvis få punkter,
men potensielle utløpslengder er lange pga. mye bart berg i overflaten. I området ved
Kleivane er det lite blokk under skrenter, men basert på oppsprekkingsgrad vurderes det
at det kan falle ut enkelte blokker. Utløpslengder er delvis vurdert ut fra modelleringer.
Skredfaren vurderes å være større enn 1/5000 for deler av området. Stedvis er den også
større enn 1/1000 og 1/100.
Området ved «Røys» mellom Kleivane og Oppigard består bare av mindre skrenter av lav
høyde. Berget er avrundet og lite oppsprukket samtidig som det er lite skredavsetninger
under skrentene. Skredfaren i dette partiet vurderes å være mindre enn 1/5000.
Mellom Oppigard og Frøyen Ytre er bergskrentene høyere og ligger tettere ned mot
utredningsområdet. Skråningen over de dyrkede jordene består av ur med bergskrenter
mellom. Berget er i hovedsak avrundet, men stedvis er det avløste blokker i skrentene
(Figur 10). Det ligger også spredte blokker (flyttblokker) i terrenget som kan mobiliseres.
Jordene er ryddet for blokker og trolig har det ligget spredte blokker et stykke ned på den
dyrka marken. Det vurderes at blokker fra dette området kan nå ned på jordene, spesielt
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under brattskrenter. Nominell årlig sannsynlighet vurderes i øvre del av området å være
større enn 1/1000 og noe lengre ned på jordene som større enn 1/5000. Utløpslengden
er avhengig av høyden på det potensielle løsneområdet, samt terrengoverflaten.

Figur 10. Avløste blokker i skråningen over Frøyen gårdene.

I område nord for tettstedet ved Kalvåg ligger brattskrentene forholdvis tett innpå
bebyggelsen. I skrentene er det flere steder delvis avløste blokker og blokkoppstablinger
(Figur 11). Stedvis er det også urer under skrentene, samt at det er spor etter ferskere
utrasninger i underkant [10]. Dette omfatter blant annet Bremanger sykehjem og Frøyen
skole. Det vurderes at faren for utrasninger er større en 1/100 ved sykehjemmet, der det
ikke kan utelukkes utrasninger med rekkevidde ned til bakkant av bygg. I bakkant av bygg
er det også usikrede skjæringer i byggegropen som bør sikres. Ved Frøyen skule
vurderes det at steinsprang kan nå ned til uteområdet og skolebygg innenfor en nominell
årlig sannsynlighet på 1/1000.
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Figur 11. Avløst blokk i skråning bak Bremanger sjukeheim i Kalvåg. Blokken vil ved mobilisering
trolig treffe bygningen under.

I den vestlige enden av utredningsområdet er det noen mindre skrenter med noe løs
blokk. Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for skred er større enn 1/1000, men
pga. av lave høyder er utløpslengdene begrenset.
6.3.2 Snøskred
Basert på Kalvågs lokalisering ytterst på kysten og at potensielle løsneområder ligger på
lav høyde (opptil ca. 180 moh.), vurderes sannsynligheten for at det skal akkumuleres
tilstrekkelig snø for utløsning av snøskred som liten. Samtidig har terrenget i skråningene
forholdsvis høy ruhet. Det er heller ingen observerte snøskredhendelser i området.
Det vurderes at nominell årlig sannsynligheten for snøskred i delområdet ved Kalvåg er
mindre enn 1/5000.
6.3.3 Sørpeskred
Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Kalvåg. Potensiale for
sørpeskred vil hovedsakelig være fra bekkene som drenerer bratt ned fra myrområdene.
Bekkene som drenerer ned i området har sitt utspring lavere enn ca. 200 moh. Basert på
de klima- og terrengforhold i Kalvåg (se 6.3.2), vurderes sannsynligheten for at det skal
akkumuleres tilstrekkelig snø og at dette skal løsne som sørpeskred, som liten.
Ut fra en samlet vurdering er nominell årlig sannsynligheten for sørpeskred, i delområdet
ved Kalvåg, mindre enn 1/5000.
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6.3.4 Jord- og flomskred
Det er ikke registrert hendelser med jord- eller flomskred i området ved Kalvåg. Det er
ikke betydelige mengder løsmasser langs bekkene i områdene som ofte går direkte på
berg. Det er heller ingen tydelige vifter i forbindelse med utflatinger av bekkeløpene eller
leveèr langs løpene, som skulle tilsi at det har vært betydelig flomskredaktivitet i området.
Det kan ikke utelukkes at mindre lommer med løsmasser kan mobiliseres i form av
flomskred, men det vurderes at disse hendelsene vil ha lite skadepotensiale. Basert på
fravær av tidligere registrerte hendelser, mangel på klare avsetninger etter tidligere
hendelser samt generelt lite løsmasser, vurderes det at sannsynligheten for flomskred er
svært liten.
Det vurderes at nominell årlig sannsynligheten for jord- og flomskred i området ved
Kalvåg er mindre enn 1/5000.

7

Bremangerbygda
Bremangerbygda ligger på øya Bremangerlandet, vest i Bremanger kommune.
Utredningsområdet strekker seg hovedsakelig langs nordsiden og noe langs sørsiden av
Bremangerpollen, fra Grotlesholmen til Førde i nord og fra Fossheim til Nipene i sør
(Figur 12).

Figur 12. Oversiktskart over delområdet Bremangerbygda.
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NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Bremangerbygda potensielt kan være
utsatt for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.

7.1

Beskrivelser
7.1.1 Topografi
Terrenget er relativ flatt ved sjøen både nord og sør for pollen. Breddene på «bremmen» i
nord varierer fra 60 m til mer enn 400 m. Videre oppover stiger terrenget generelt bratt på
nordsiden til ca. 150 moh. med steile/vertikale skrenter med helningsvinkel større enn
50°. Deretter skråner terrenget med mindre enn 20° til ca. 250 moh. og blir derfra brattere
igjen (> 30°) til ca. 500 moh. hvor terrenget flater ut.
«Bremmen» er smalere på sørsiden av pollen hvor den er mellom 50 og 150 m bred.
Videre oppover stiger terrenget med helning på mindre enn 30° i sørvest og mellom 20
og 45° i sørøst. Toppen av skråningen ligger på om lag 400 moh. i sørøst og noe lavere i
sørvest.
7.1.2 Berggrunn
I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved området i Bremangerbygda
hovedsakelig av grønnstein/amfibolitt. Mindre steder i nord og sør av området består av
kvartsitt.
Bergoverflatene er avrundet i sør og øst. Bergoverflatene er mer angulær i vest.
7.1.3 Løsmasser
Ved Bremangerbygda er det generelt lite løsmasser. Hovedsakelig består de flatere
områdene nederst mot sjøen av hav- og fjordavsetninger, mens det i foten av
skråningene er morenemateriale og stedvis breelvavsetninger. De bratte skråningene er
hovedsakelig bart berg. Stedvis ligger det urmasser i underkant av brattskrenter, spesielt i
den nordvestlige kanten av området, ved Leitet (Figur 13). Det er også observert ur på et
sted mellom Indre Grotle og Igland. Urmassene er dannet etter et steinskred av ukjent
(ikke historisk) alder. Hendelsen er beskrevet i avsnitt 7.2.3.
Det observeres mindre vifteavsetninger ved Iglandselva og ved Naustdal på sørsiden av
Bremangerpollen.
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Figur 13. Oversikt over terrenget ved Ytre Grotle med urmasser langs nedre del av skråningen.

7.1.4 Drenering
Dreneringene i området går i hovedsak i mindre bekker. Gjennom innmarksområdene går
disse ofte i steinsatte grøfter som ofte er veldig smale. Imidlertid er det to elver som
krysser den nordlige siden av området, Iglandselva og Haugaelva.

7.2

Skredhendelser
7.2.1 Skreddatabaser
Det er en registrert hendelse i NVEs skreddatabase [1]:
«Bremanger. Grotle (Yttre Grotle) på nordsida av Bremangerpollen. Den 17. september
1837 døde Johanna Jansdotter, fødd på Ryland, med bustad Yttre Grotle,
gardbrukarkone (30 år). "ihjelslagen af en Steen". Det er ikkje kjent meir presis
lokalisering, det kunne ha skjedd ved lauvslåtten i liene ved garden.». Usikkerhet
vedrørende lokalisering av hendelsen gjør den vanskelig å benytte utover at det i området
omkring ytre Grotle historisk har gått steinsprang med skadelig potensiale.
Det er ikke registrert hendelser i SVVs skreddatabase innen kartleggingsområdet [9].
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7.2.2 Opplyst fra lokalbefolkning
Det er rapportert om en hendelse med steinsprang ned mot en nyere fritidsbolig mellom
Indre Grotle og Igland (Gnr/bnr 12/86). Det blir opplyst fra en av eierne at det foreligger
geologisk vurdering av hyttene. Denne er etterspurt hos kommunen. Men utover at det er
beskrevet i et politisk delingsvedtak i Bremanger kommune, at geologen har foretatt
befaring og vurderer at krav til sikkerhet er tilstrekkelig for bebyggelse av fritidsboliger,
foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon (e-post fra Inger Hilde, Bremanger
kommune).
Det er rapportert en flomhendelse fra en mindre bekk som kommer ned vest på Igland.
Bekken går i rør gjennom boligområdet og under veien. Flomepisoden oppstod for om lag
10 år siden og førte til erosjon i et morenesnitt langs bekkeløpet ved om lag 24 moh.
Høyere oppe i løpet ble det fortalt om «reint» vann. Bekkeløpet ble etter hendelsen sikret
ved for erosjon med steinsetting av sidene i kanalen i regi av NVE.
7.2.3 Terrengstudier
Basert på tolkninger av ulike kartdata og terrenget er det funnet spor etter en
steinskredhendelse ved et område mellom Indre Grotle og Igland (Figur 14). Tidspunkt for
hendelsen er ukjent. Avsetningene ligger tett inntil og delvis mellom to bygninger
(antageligvis fritidsboliger) (gnr/bnr: 12/12 og 12/83), som ifølge kommunen er vurdert av
geolog før bygging (se 7.2.2).

Figur 14. Oversikt over steinskredet mellom Indre Grotle og Igland.
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7.3

Skredfarevurdering
7.3.1 Steinsprang – steinskred
Basert på observasjoner og tidligere hendelser vurderes steinsprang som den
dimensjonerende skredtypen innenfor kartleggingsområdet. Dette gjelder både for
avløste blokker fra bergskrenter, samt remobilisering av flyttblokker i terrenget.
Det er utført steinsprangmodelleringer for å teste utløpslengder av eventuelle steinsprang
fra skrentene. Resultater fra modellering er sammen med observasjoner fra feltarbeid
brukt for å vurdere skredfaren. For noen områder er det ikke kjente hendelser eller
avsetninger, men basert på oppsprekkingsgrad av berget i skrentene vurderes
steinsprangfaren likevel som reel. Hovedsakelig vurderes det at den nominelle årlige
sannsynlighet for steinsprang er mindre enn 1/100 men større enn 1/1000. I områdene
med lavere potensial for steinsprang pga. morfologiske trekk, f.eks. avrundet overflate av
skrentene, vurderes steinsprangfaren som mindre enn 1/1000, men større enn 1/5000.
Områdene uten morfologiske forhold for steinsprang eller med lang avstand til potensielle
løsneområder er vurdert med årlig sannsynlighet mindre enn 1/5000.
I den vestlige del av området, Ytre Grotle, er det observert flere kantede skrenter med
mye steinsprangblokk under. Skrentene er relativt høye (over 200 moh.), men de ligger et
stykke utenfor kartleggingsområdet (ca. 350 m). Nedenfor skrentene er det funnet
urmasser som beskrevet i avsnitt 7.1.3. Det vurderes at de fleste blokker utløst fra disse
skrentene vil stoppe i uren.
Det er også skrenter med potensial for utløsning av steinsprangblokker på Hardefjellet.
Skrentene er lavere enn lengst i nord vest ved Ytre Grotle (mellom 150 og 200 moh.),
men avstand til utredningsområdet er kortere (ca. 150 m). Det er også steinsprangblokker
under skrentene her. Terrenget nedenfor skrentene skråner i nedre del av skråningen.
Det vurderes at blokker utløst fra disse skrentene vil nå område ved skråningsfoten.
Skredfaren vurderes i hovedsak å være mindre enn 1/100 nær skrentene og reduseres
gradvis utover på flaten. Ved tre steder, 2 under Hardefjellet og ett lengst i nordvest av
utredningsområdet, er det vurdert at skredfare større enn 1/100.
Det er en skrent på den sørlige siden av Heileberget som i hovedsak er fast og avrundet.
Det er ingen kjente tidligere hendelser fra skrenten, men det kan ikke utelukkes at det er
mindre løse partier og skredfaren vurderes større enn 1/1000.
Det er identifisert flere skrenter med potensial for steinsprang mellom Grotle Indre og
Iglandselva med varierende morfologiske trekk og predisposisjon for steinsprang. Det
vurderes at maksimalt utløp for steinsprang er oppgitt ut fra resultater fra modellering
med en årlige sannsynlighet større enn 1/5000.
Skråning over Grotle Indre har relativt lavere høydeforskjell og det er ikke registrert
hendelser i området. Det vurderes at det har en årlige sannsynlighet mindre enn 1/100
men større en 1/5000.
Det er en registrert hendelse vest for Grotle Indre som er beskrevet i avsnitt 7.2.3. Under
helikopterbefaring har det vært observert at det eksisterer flere løse blokker (volum på
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flere titalls kubikkmeter) i skrenten over skredavsetning fra tidligere hendelse. Det
vurderes at faren for nye fjellskred/steinskred er lav, men faren for steinsprang av store
blokker er større enn 1/100. Disse blokkene vil kunne nå lengre ut på flaten under
skråningen enn blokker fra omkringliggende skrenter pga. størrelsen. Det er 8 bygninger
som vurderes å ligge innenfor 1/100 faresonen. Swecos vurdering er ikke i
overenstemmelse med tidligere vurderinger av fritidsbebyggelsen ved omkring
eiendommen gnr/bnr 12/12 (se 7.2.2).
Steinsprang fra andre løsneområder mellom Grotle Indre og Igland vil kunne nå
skråningsfot. Det er også observert løse blokker flere steder i dette området. Det
vurderes at blokkene kan remobiliseres ned til skråningsfoten. Samlet årlig sannsynlighet
for nye steinsprang og remobilisering av løse blokker er større enn 1/100.
Løsneområdene nord for Iglandsvika er relativt langt unna utredningsområdet. Det
vurderes at fare for steinsprang her er større enn 1/1000.
Det er også observert flere skrenter mellom Iglandsvika og Iglandselva. Skrentene ligger
forholdsvis tett inntil utredningsområdet. Det vurderes at skredfaren for steinsprang er
større enn 1/100 nær løsneområdene og reduseres gradvis med økende avstand fra
skråning. Det er en skredvoll over en nyere enebolig i dalen øst for Iglandselva [11]. Det
vurderes at vollen reduserer faren for steinsprang lokalt, og faresonene for skredfare
større enn 1/1000 er trukket opp til oversiden av vollen.
Det er flere skrenter nord og nordøst for Torvanger med potensial for steinsprang. Det
vurderes at skredfare er større enn 1/100 ved skråningsfoten og reduseres gradvis utover
flaten.
Området nord for Ytre Hauge og de nordlige og vestlige sidene av Mulen har klare
morfologiske trekk som tilsier mulighet for å utløse blokker, men det er ikke registrert
hendelser. Det vurderes at årlig sannsynlighet for disse områdene er større enn 1/1000.
Den vestlige skrenten av Risefjellet, samt skrentene sør for Strukskammen viser klare
«arr» etter tidligere utrasninger. Lengst nord under Risefjellet er det urmasser under
skrenten, mens det ellers ikke er observert steinsprangblokker på den nedre delen av
skråningene, og heller ikke på flaten nedenfor. Det vurderes at årlig sannsynlighet for
steinsprang er større enn 1/100 langs skråningsfoten og reduseres gradvis utover flaten.
På den sørlige siden av utredningsområdet er det identifisert en skrent med potensiale for
utløsning av steinsprang ved Langhammaren. Imidlertid er det ikke funnet spor av
tidligere hendelser i dette området. Det vurderes at årlig sannsynlighet er mindre enn
1/100.
7.3.2 Snøskred
Det er ikke registrert snøskredhendelser i området. Det er flere områder med potensial
som løsneområder for snøskred basert på observasjoner under befaring samt
terrengstudier. Områdene ligger ved Ytre Grotle lengst vest i området, og nordvest for
toppene Hesten (275 moh.) og Middagshaugen (496 moh.) på sørsiden av
Bremangerpollen.
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I tre områder ved Ytre Grotle, lengst vest i området, ligger i en sørvestlig skråning i lo for
dominerende vinder. Områdene ligger opp mot ca. 350 moh. Over områdene er det
terreng som kan opptre som kildeområder for remobilisering av snø. Terrengruheten i
områdene er forholdvis høy, med vekslende terrenggradienter og stedvis urmasser.
Sannsynligheten for at det skal løsne snøskred fra disse områdene vurderes som liten,
men den kan ikke utelukkes. Ved sammenfallende ekstremnedbør i form av snø og
uhendig vindretning (fra nord), vil det her kunne akkumuleres tilstrekkelig snø til at det
utløses snøskred. Eventuelle snøskred herfra vurderes, basert på modelleringer, å kunne
nå inn i området med nominell årlig sannsynlighet på større enn 1/5000. I dette området
vurderes imidlertid steinsprang å være dimensjonerende. Faresoner er dermed ikke
opptegnet.
Områdene sør for Bremangerpollen ligger alle under skråninger vendt mot nordvest.
Områdene har relativt høy ruhet og vurderes derfor å ha forholdsvis liten sannsynlighet
for utløsning. Samtidig ligger områdene i le for dominerende vindretning og det er tilstede
kildeområder for vindtransport over løsneområdene. Det vurderes at nominell årlig
sannsynlighet er større enn 1/5000 i lober under de potensielle løsneområdene, størst for
områdene under Middagshaugen, men begge steder er sannsynligheten lavere enn
1/1000.
7.3.3 Sørpeskred
Det er ingen kjente hendelser med sørpeskred i Bremangerbygda og det vurderes at det
ikke er åpenbare områder som er utsatt for dette. Det vurderes generelt at nominell årlig
sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre enn 1/5000.
Et mindre tjern-/myrområde ved utspringet til Haugeelva er vurdert som et potensielt
løsneområde (200 moh.). Utløpsbekken, der terrenget begynner å falle, er en smal kanal
mellom bergnabber som vurderes å være positiv for dreneringen av snødekke og
redusere faren for at et sørpeskred initieres herfra. Det er ikke observert spor etter skred
aktivitet i form av vifter eller leveèr, langs bekkeløpet. Basert på en samlet vurdering av
topografiske forhold omkring utløpsbekken, snøforholdene i lave høyder på i de ytre
kyststrøk (se kap. 4.3) samt at det ikke er kjente hendelser eller tydelig spor etter
hendelser vurderes årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred langs Haugeelva å være
mindre enn 1/5000.
7.3.4 Jord- og flomskred
Det er registrert en flomhendelse ved en bekk vest på Igland. Bekken eroderte i en lokal
moreneavsetning og førte masser ned i hager og omkring hus nedstrøms. Det er uklart
om dette kan karakteriseres som flomskred eller flom. NVE sikret bekkeløpet mot flom
etter hendelsen skjedde. Det forutsettes at årlige sannsynlighet er reduserte til mindre
enn 1/5000 etter utbyggelse av sikringstiltak.
Iglandselvas løp gjennom viften er betydelig nedskåret og det er ingen tegn til sekundær
vifter som er under oppbygningen. Det vurderes at viften i dag ikke er under aktiv
oppbygging og at faren for flomskred langs elveløpet er mindre enn 1/5000.
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Ved viften på Naustdal er det bare en mindre bekk som renner et kort stykke ned en lokal
dal. Dreneringsområdet for bekken er lite. Hoveddreneringen av dalsiden går i bekken
som kommer ned på Fossheim (vest for Naustdal). Det vurderes at viften ved Naustdal i
dag ikke er under aktiv oppbygging og at faren for flomskred langs elveløpet er mindre
enn 1/5000. Trolig har viften et glasifluvialt opphav og er avsatt under nedsmeltingen av
isdekke i slutten av siste istid.
Det vurderes at nominell årlig sannsynligheten for jord- og flomskred i resten av området
er også mindre enn 1/5000.

8

Svarstad - Varpe
Svarstad og Varpe er to tettsteder som ligger vest i Bremanger kommune, nordøst for
Bremangerbygda på øya Bremangerlandet. Utredningsområdet strekker seg fra
Svarstadelva i vest til Pikaneset i øst.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Svarstad-Varpe potensielt kan være utsatt
for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.

Figur 15. Oversiktskart over delområdet Svarstad-Varpe.
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8.1

Beskrivelser
8.1.1 Topografi
Terrenget ved sjøen er relativ flatt med helningsvinkel under 10° på både de vestlige og
østlige sidene av området, mens midt i området skråner terrenget med helning opp mot
20°.
I vest stiger terrenget ovenfor flaten bratt til ca. 250 moh. med helningsvinkel over 50°
flere steder (Figur 16). Over dette skråner terrenget med 30-50° opp til ca. 500 moh. Over
500 moh. er terrenget relativt flatt igjen.

Figur 16. Oversikt av vestligste delen av utredningsområdet ved Svarstad. Bildet er tatt mot NØ

På midtre deler av området skråner terrenget uniformt med helningsvinkel under 40° til
ca. 350 moh. Ovenfor skråner terrenget bratt med vinkel mellom 30 og 50° til ca. 500
moh., der terrenget flater ut.
I den østlige delen av området skråner terrenget trinnvis opp med flere mindre skrenter
langs skråningen til ca. 300 moh. Ovenfor blir terrenget relativt flatt.
8.1.2 Berggrunn
I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved området i Svarstad-Varpe
hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
Bergoverflatene er avrundet i midtre og østre deler av området, mens det er mer angulær
i vest.
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8.1.3 Løsmasser
Ved Svarstad-Varpe består løsmassene hovedsakelig av morenemateriale, stedvis med
antatt stor mektighet. Øvre deler av området har mindre løsmassemektighet. I
brattskrentene i vest og øst er det bart berg.
Stedvis ligger det urmasser i underkant av brattskrenter, spesielt i den vestlige delen av
området. Store blokker er funnet på overflaten i vest delvis relatert med steinsprang og
delvis morene-/flyttblokker. I østre deler av området ligger også spredte blokker under
brattskrenter.
8.1.4 Drenering
Dreneringen i området går i hovedsak i mindre bekker. Gjennom innmarksområdene går
disse ofte i steinsatte grøfter som til dels er veldig smale. Svartstadelvas svinger innom
utredningsområdet i sørvest.

8.2

Skredhendelser
8.2.1 Skreddatabaser
Det er ingen registrerte hendelser i hverken NVEs [1] eller SVVs [9] databaser for
skredhendelser.
8.2.2 Opplyst fra lokalbefolkning
Ved bekken «Brokåna» har det vært en skredhendelse i siste halvdel av 1900-tallet (Figur
17). Fra et myrområde over skråningen løsnet en «demning» av snø. Vannet tok med seg
masser nedover og avsatte disse på en markert utflating ved overgangen til innmark. Det
har siden blitt fjernet masser med gravemaskin. Ut fra beskrivelsene tolkes dette å ha
vært et sørpe- og/eller flomskred.
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Figur 17. Kart over sørpe-/flomskredet i Brokåna.

Ellers rapporteres det at det er mindre sørpeskred eller utglidinger på innmark over
bebyggelse i forbindelse med regn på snødekke.

8.3

Skredfarevurdering
8.3.1 Steinsprang – steinskred
Steinsprang er vurdert som den dimensjonerende skredtypen i vestre og østre del av
utredningsområdet basert på observasjoner under befaring og beliggenhet av
skredavsetninger (steinsprangblokker).
Det er utført steinsprangmodelleringer for å teste utløpslengder av eventuelle steinsprang
fra skrentene. Resultater fra modellering samt observasjoner fra feltarbeid er brukt for
vurdering av skredfaren. Modellering er kun utført i områdene med klare morfologiske
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trekk som sannsynliggjør mobilisering av berg. Andre bratte områder uten slike
overflatestrukturer eller med lang avstand til utredningsområdet, er vurdert med årlige
sannsynlighet mindre enn 1/5000.
Området ved Bjørnastigen i vest består av flere høye skrenter. Bergoverflaten i skrentene
er kantete og det er observert spor etter utløsning av blokker flere steder. Det er også
observert flere kantete blokker som ligger på skråningsfoten under brattskrentene.
Steinsprangblokkene blander seg med morenerblokker som er delvis begravet langs
skråningsfoten og ned til Svartstadselva. Skredfaren i dette partiet vurderes å være større
enn 1/100 langs skråningsfoten nær bratte skrenter. Skredfaren reduseres gradvis med
avstand til løsneområdene.
Løsneområdene i øst ved Klungreset og Ørnestonga har begrenset potensial for å utløse
steinsprang. Skrentene er delvis avrundet og det er ikke klare spor etter tidligere
hendelser ved løsneområdet. Det er også observert noen blokker i skråningen, men det
er uklart om disse blokkene er knyttet til tidligere skredhendelser. Det vurderes at
sannsynligheten for steinsprang i området er større enn 1/1000.
Det er to mindre skrenter ved Pikaneset nær sjøen i vest. Bergoverflaten er angulær, men
det er ikke observert steinsprangblokker nær disse to løsneområdene. Imidlertid er det
vurdert at skredfaren er større enn 1/100 pga. oppsprekking.
Det vurderes at nominell årlig sannsynligheten for steinsprang i resten av området er
mindre enn 1/5000.
8.3.2 Snøskred
Terrenghelning og ruhet indikerer at det er flere steder i den sørvestvendte skråningen
under Melsnova og Nysvora som potensielt kan være løsneområder for snøskred. Over
disse områdene er det også større områder som kan være kilde for vindtransportert snø.
Basert på dominerende vindretning fra sørvest er løsneområdene fra de sørøstlige sidene
i større grad utsatt for akkumulasjon av vindtransportert snø, men det kan ikke utelukkes
stor vindakkumulasjon i den sørvest vendte skråningen vest for Melenova. Det er ingen
registrerte tidligere snøskred i området.
Resultater fra modellering viser at utløsning fra løsneområdene vil nå betydelig inn i
utredningsområdet, hovedsakelig fra skråningen sørøst for Melenova. Fra dalsiden vest
for Melenova indikerer modelleringene at det meste av snøen vil nå dalbunnen utenfor
utredningsområdet, men en mindre skredtunge strekker seg noe inn i det nordøstre
hjørnet av området. Fra områdene sør og øst for Nysvora stopper skredene, i henhold til
modelleringene, opp i terrenget over utredningsområdet.
Det vurderes at den nominelle årlige sannsynligheten for snøskred inn i området er større
enn 1/1000 og 1/5000 i lober ved det nordøstre hjørnet av utredningsområdet (Svarstad)
og ved Varpe sentralt i området. Faresonenes utstrekning er vurdert basert på
utløpsmodelleringer i RAMMS. Ved Varpe utgjør dette den dimensjonerende skredfaren.
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8.3.3 Sørpeskred
Det observerte skredet ved Brokåna startet som et sørpeskred men gikk trolig underveis
over til et flomskred (se kap. 8.3.4). Det kan også forekommen lokale utglidinger på
jordene ved regn på etablert snølag. Dette vurderes å være lokale hendelser med
begrenset utløp og er ikke inkludert i faresonene. Det vurderes at nominell årlig
sannsynlighet for sørpeskred i området er mindre enn 1/5000.
8.3.4 Jord- og flomskred
Sweco ble informert av lokale informanter at det var en hendelse ved Brokåna tidligere.
Løsneområdet lå trolig ved ca. 140 moh. Ifølge informanten stoppet skredet på et flatere
parti ved ca. 75 moh. Det vurderes at hendelsen representerer årlig sannsynlighet større
enn 1/100. Etter observasjoner under befaring samt terrengstudier konkluderes det at det
ikke kan utelukkes nye flomskred langs Brokåna. Mindre hendelser vil stoppe ved
utflatingen over utredningsområdet. Terrenggradienten tiltar under 75 moh. og større
hendelser vil kunne ha lengre utløp. Modelleringer tilsier at flomskredet potensielt kan
deles like over utredningsområdet danne to lober ned i utredningsområdet. Det vurderes
at nominell årlig sannsynlighet for flomskred inn i området er større enn 1/1000, men
faren vurderes å være noe mindre enn for snøskred som utgjør den dimensjonerende
skredtypen ved Varpe.
Det vurderes at nominell årlig sannsynligheten for jord- og flomskred i resten av
utredningsområdet er mindre enn 1/5000.

9

Berle
Delområdet ligger langs vestsiden av Berlepollen i østre deler av øya Bremangerlandet
(Figur 18). Utredningsområde strekker seg fra utløpet til Storelva og om lag 1,8 km
nordøstover til like forbi utløpet av Lisetelva.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Berle potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
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Figur 18. Oversiktskart over delområdet Berle på sørsiden av Bremangerlandet.

9.1

Beskrivelser

9.1.1 Topografi og terreng
Terrenget ved delområdet stiger slakt fra sjøen og opp til fjelltoppen Hælkinna (579 moh.)
Terrenghelningen blir gradvis brattere opptil 470 moh. (Figur 19). Stedvis er det mindre
steile til vertikale partier.
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Figur 19. Bilde (tatt mot sørvest) av delområdet Berle.

9.1.2 Berggrunn
I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved Berle av kvartsdioritt i sør og
feltspatholdig kvartsitt i nord. Bergartsgrensen krysser gjennom skråningen med østvestlig retning. De bratte delene av skråningen ligger i kvartsitt. Eksponert berg finnes i
hovedsak i brattskrenter i området.
9.1.3 Løsmasser
Løsmassene ved Berle består hovedsakelig av morenemasser i lavereliggende områder,
og forvitrings- og skredmateriale (ur) i skråningene over.
9.1.4 Drenering
Dreneringen ved Berle er konsertert i to elver. Lisetelven drenerer Lisetdalen og renner
ned til området gjennom en forholdsvis trang, kløft-lignede nedskjæring (Figur 20). Langs
den sørvestlige avgrensingen av utredningsområdet renner Storelven, som drenerer en
lokal dal vest av Hælkinna med blant annet Berlevatnet (225 moh.). Mindre, relativt rette
raviner og kanaler, drenerer skråningen mellom de to elvene.
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Figur 20. Bilde av Lisetelva og skråningen i nordøstre del av delområdet.

9.2

Skredhendelser

9.2.1 Skreddatabaser
Det er ingen registrerte hendelser i hverken NVEs [1] eller SVVs [9] databaser for
skredhendelser.
9.2.2 Opplyst fra lokalbefolkning
Det er ifølge lokale informanter generelt lite skredaktivitet i området. Det blir opplyst om et
steinsprang som på 60-70-tallet gikk ned i granfeltet like over bebyggelsen på Hauge,
sentralt i kartleggingsområdet. Utløpsdistansen utover det, er usikker. Lokalisering i
kartvedlegg er omtrentlig.
9.2.3 Terrengstudier
Basert på tolkninger av ulike kartdata og terreng har det vært en hendelse av fjellskred
ved et område under Blåfjellet. «Såret» i bergskrenten er opptil 200 m bredt og 40 m
høyt. Avsetningene etter skredet er opptil 200 m brede og når ned til sjøen. Det er ikke
synlige avsetninger i sjøen på flyfoto. Utløpsvinkelen for skredet er 27°. Fjellskredet er
ikke datert.

38 (88)
RAPPORT
20.02.2017
22371001-R01-A03
NVE - SKREDFAREKARTLEGGING I BREMANGER KOMMUNE

Figur 21. Skredhendelser ved Berle. Banen for steinspranget i sørvest er usikker og lokaliseringen
er estimert. Tidspunktet for fjellskredet i nordvest er ikke kjent.

9.3

Skredfarevurdering

9.3.1 Steinsprang
Avsetninger i området viser at steinsprang har forekommet i området. Flere steder i
skrentene er det åpenbare løsneområder for steinsprang, og stedvis observeres også
avløste blokker i skrentene. Hovedsakelig ligger avsetningene i øvre kant eller over
utredningsområdet. På grunn av urmasser i skråningene reduseres utløpslengdene
betydelig, spesielt i det partiet med avsetningene etter det tidligere fjellskredet. Det
observerte steinspranget på 60-70-tallet viser at utløpslengdene forholdsvis nylig har hatt
rekkevidde ned mot området.
Øvre del av utredningsområdet der dette ligger under fjellsiden opp mot Blåfjellet
vurderes skredfarlig. Faren for steinsprang i området med avsetninger etter fjellskredet,
er betydelig mindre enn på sidene. Sørvest for fjellskredet vurderes det at faren for
steinsprang er tilstede hovedsakelig i øvre del av området, mens det nordøst for
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fjellskredet er fare lengre ned mot sjøen. Eksisterende bebyggelse ligger i stor grad på
utsiden av faresonen med nominell årlig sannsynlighet på større enn 1/1000.
9.3.2 Snøskred
Flere partier i skråningen over utredningsområdet har terrengforhold som tilsier at dette
potensielt kan være løsneområder for snøskred. Det er ingen kjente hendelser med
snøskred i området. Skråningene er derimot vendt mot sørøst og vil kunne akkumulere
betydelig mengder vindtransport snø fra platået over ved nordvestlige vinder. Området på
sørsiden av toppen ved Hælkinna (579 moh.) er et forholdsvis stort område med grov
skala liten ruhet, men overflaten er dekket av ur og er forholdsvis ru på liten skala.
Modelleringer indikerer at en eventuell utrasning i dette området vil sende en skredlobe
mot utredningsområdet ved Øgarden, og ved større snømengder (vindtransport), inn i
området. Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for dette er større enn 1/5000.
Områdene under skrenten ved Blåfjell ligger på en lavere høyde, men ligger samtidig
nedenfor større arealer som kan være et kildeområde for snødrift. Det vurderes at det i
sjeldne tilfeller kan akkumuleres nok snø til at dette kan løsne i form av skred. Eventuelle
skred vil kunne nå inn i området. I området ved Hauge er snøskred den dimensjonerende
skredtypen for 1/5000 faresonen, og i området for fjellskredet dimensjonerende for både
sonene 1/1000 og 1/5000.
9.3.3 Sørpeskred
Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Berle. Potensiell
mekanisme for utløsning av sørpeskred er oppdemming av bekker/elver ved snøskred.
Dette synes først og fremt å være en potensiell mulighet i Lisetdalen, der snøskred fra
løsneområder i vestre dalside vil kunne føre til oppdemming av Lisetelven. Sørpeskred
avsetter ofte få spor, slik at det er vanskelig å avdekke tidligere hendelser hvor det ikke
kjente historiske observasjoner.
Faren for snøskred i området vurderes som moderat (1/1000 - se kap.10.3.2) på grunn av
løsneområdets høyde over havet og at det generelt er forholdsvis lite snø i områdene ved
ytre kyststrøk (kap. 4.3). Samtidig som det er lite sannsynlig at en eventuell oppdemming
av elven vil mobilisere et sørpeskred. Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for
sørpeskred langs Lisetelven er mindre enn 1/5000.
9.3.4 Jord- og flomskred
Det er ikke observert hendelser med jord- eller flomskred i området ved Berle.
Løsmassene i skråningen over er i hovedsak urmasser som er mindre egnet for
mobilisering som skred. Flere raviner/kanaler i skråningen er potensielle flomskredløp og
flere av disse har vifteformer i underkant nedstrøms ravinen. Det observeres derimot
ingen tydelige leveèr eller andre spor for skredaktivitet og raviner/kanaler med tilhørende
vifter kan være et resultat av vanlig erosjon og avsetning. De observerte viftene stopper i
hovedsak over eller helt i toppen av utredningsområdet.
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I vifteformen ved Lisetelven er det avsetninger med tydelige nedskjæringer. Ved
rotpunktet og et stykke utover, er det utelukkende meget store steiner i bekkeløpet som
renner direkte på berg. Det er ingen spor etter aktiv utbygging av viften med f.eks.
sekundærvifter i løpene (avsetninger etter mindre flomskred) og det vurderes at
flomskred trolig ikke er en aktiv prosess i Lisetelven.
Faren for jord- og flomskred mot eller innen utredningsområdet på Berle vurderes til å
være mindre enn 1/5000.

10

Hunskår
Delområdet ligger langs sørsiden av Skatestraumen lengst nordøst på øya Bremanger.
Utredningsområde dekker to «husklynger» med forholdsvis tett bebyggelse ved Klubben i
vest og Hunskår (Hornskor) i øst. Total utstrekning langs kystlinjen er om lag 800 m.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Hunskår potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.

Figur 22. Oversiktskart over delområdet Hunskår langs Skatestraumen på nordsiden av
Bremangerlandet.

10.1 Beskrivelser
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10.1.1

Topografi og terreng

Terrenget ved delområdet stiger fra sjøen og opp til en fjelltoppen på 714 moh. (Figur 23).
Ved bebyggelsen nært sjøen er det flatere terreng. Fra veien og opptil 80-90 moh. stiger
terrenget med jevnt med 20-35°. Videre opp er det en steil bergvegg opp til en markert
hylleformasjon ved Nonsnakken/Middagsnakken (om lag 500 moh.). Over østre del av
området stiger terrenget videre opptil toppen på 714 moh., med gradvis økende
terrenghelning. Øverst oppunder kanten er det steil bergvegg.

Figur 23. Oversiktsbilde over terrenget over utredningsområdet ved Hunskår, tatt fra nordsiden av
Skatestraumen mot sørvest. Utredningsområdet er omtrentlig markert med blå pil.

10.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i skråningen over Hunskår består opp til den markert hyllen av diorittisk til
granittisk gneis [3]. Fra Nonsnakken/Middagsnakken og videre oppover ligger suksessivt
belter med amfibolitt/glimmerskifer, kvartsitt, grønnstein/amfibolitt og øverst konglomerat
fra om lag 700 moh. og oppover.
10.1.3

Løsmasser

Løsmassene i området er dominert av større vifter med rotpunkter ved utløpet av
markerte skredrenner. I øvre del av viftene er det klare kanaler og spor med forholdsvis
grovt materiale i overflaten. Kanalene blir gradvis mindre markert nedover. Et par steder i
forbindelse med disse kanalene observeres mindre vifteavsetninger på den større
hovedviften. Nedre deler av viftene består av beiteområder delvis ryddet for stein i
overflaten.
Det ligger et betydelig antall blokk på toppen av viftene og i terrenget under viften.
Stedvis er disse betydelig begrodd med vegetasjon (mose og gress). Mellom viftene
ligger grove urmasser. Det blir opplyst av beboende informant at uren er grov nok til at
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sau og lam kunne gå seg fast mellom blokkene. Områdene under viftene og ned til sjøen
består hovedsakelig av morene som er dyrket.
Over terrenghyllen (500 moh.) ligger forholdsvis store urmasser avsatt nesten frem til
kanten av hyllen.

Figur 24. Bilde av terrenget over den nedre skrenten over Hunskår. Østre avgrensing av
utredningsområdet ligger under øvre del av tydelig uravsetningen på terrenghyllen sentralt i bildet.

10.1.4

Drenering

Drenering av terrenget over Hunskår foregår i hovedsak i markerte rennene i nedre del av
skråningen. Terrenget over ca. 500 m dreneres i hovedsak utenfor utredningsområdet,
blant annet i forkant av urmassene på Figur 24.

10.2 Skredhendelser
10.2.1

Skreddatabaser

Det er ingen registrerte hendelser i verken NVEs [1] eller SVVs [9] databaser over
skredhendelser.
10.2.2

Opplyst fra lokalbefolkning

Lokalbefolkningen opplyser at her går både steinsprang, snøskred og flomskred (Figur
25). Viktigste hendelser er:
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Hunskår


Snøskred ved Hunskår. Skredet stoppet i stranden med snøføyk som la seg over
hele området ved bebyggelsen på Hunskår. Skredet er ikke nøyaktig datert, men
er opplevd av informant.



Flomskred ved Hunskår. Skredet gikk over veien og stoppet på oversiden av
låvebygningen på bruk gnr/bnr 61/2. Det opplyses at det var avholdt dugnad for å
fjerne massene etter skredet. Skredet var opplevd av informants bestemor, trolig i
første halvdel av 1900-tallet.



Steinsprang på jorde vest for Hunskår (gnr/bnr 61/1). En blokk etter denne
hendelsen ligger ca. 30 moh. Det opplyses videre at en blokk like over veien er
sprengt bort i ettertid, samt at flere mindre flyttbare blokker er fjernet fra jordet på
nedsiden av veien. Hendelsen var opplevd av informant, trolig for 10-15 år siden.



Det opplyses videre at det tidligere er sprengt bort en stor blokk (anslått ca. 100
m3) på nedsiden av veien på jordet, rett vest for Hunskår (gnr/bnr 61/2). Blokken
antas å være en skredblokk, men kan også være av glasialt opphav.

Klubben


Flomskred den 11.10 1994. Flomskredet oppstod etter tidlig snøfall påfulgt av
regn. Skredet stoppet i bakken over bebyggelsen, men vann fortsatte til sjøen.



Steinsprang i nyere tid. Blokken var om lag 5-600 kilo og stoppet på ned/baksiden av løen (vestligste bygning på Klubben). Hendelsen skadet ikke løen.
Steinblokken på nedsiden av løen er sprengt bort i ettertid.



Det har vært bebyggelse ved Klubben siden 1602.
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Figur 25. Kart over kjente skredhendelser fra informanter som bor i området.

10.3 Skredfarevurdering
10.3.1

Steinsprang

Terrenget over Hunskår er steilt og vertikalt opp til 500 moh. med flere partier som utgjør
potensielle løsneområder for steinsprang. Avsetninger i terrenget over den nedre veggen
strekker seg helt ut til kanten (Figur 24) og tilsier også at i ekstreme tilfeller vil steinsprang
fra skrentene over 500 m kunne ha utløp lengre enn terrenghyllen og fortsette ned mot
utredningsområdet. Avsetninger og nylige hendelser (Figur 25) viser også at steinsprang
er en aktiv prosess i området. Basert på avsetninger, hendelser og modelleringer
vurderes det at steinsprang er den dimensjonerende skredfaren ved Hunskår, og denne
er større enn 1/100 i øvre del av utredningsområde. Dette omfatter flere uthus over veien
samt driftsbygningen på Klubben. Både 1/1000 og 1/5000 sonene går helt til sjø langs
store deler av området.
10.3.2

Snøskred

I øvre del av rennen over Hunskår er det mindre potensielle løsneområder for snøskred.
Det er i tillegg potensielle løsneområder i skråningen over den markerte hyllen. Lengre
mot vest er skråningene i hovedsak for bratt til at det vil akkumuleres snø.
Det er simulert snøskred fra områdene øverst i, og over skredløpet ved Hunskår.
Eventuelle skred fra partiet over hyllen vil i stor grad dreie av mot øst og vil følge rennen
øst for utredningsområdet, men noe vil også ledes ned i skredrennen ved Hunskår.
Modelleringene indikerer at snømassene vil kunne nå ned foten av viften, men
akkumuleres raskt og stopper etter det.
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Den rapporterte hendelsen med snøskred fra området, samt simuleringer viser at det går
snøskred i området og at de har potensiale til å komme helt til skråningsfoten. Det
vurderes at årlig sannsynlighet er større enn 1/100 for at slike hendelser skal kunne
komme ned til veien og ut i sjøen i bukten ved Hunskår. Ingen bebyggelse vurderes å ha
større fare for å bli truffet enn 1/1000, mens 1/5000 farenivået vurderes å ligge omtrent
ved den sørligste husrekken. De ulike faresonene for snøskred vurderes i hovedsak å
være lik eller noe mindre enn faren for steinsprang i området ved bygden på Hunskår.
Unntaket er ved stranden i bukta øst for bebyggelsen hvor snøskredsonen strekker seg
noe lengre ut enn steinsprangsonene.
10.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Hunskår og det vurderes
ikke å være åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her.
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred i området ved Hunskår er
mindre enn 1/5000.
10.3.4

Jord- og flomskred

Hendelser og modelleringer tilsier at flomskred kan nå inn i området. Det vurderes at
hendelsen som nådde ned mot bebyggelsen ved Hunskår er en hendelse med noe
mindre sannsynlighet enn 1/100. Det vurderes således at skred med sannsynlighet på
1/100 vil ha noe mindre utløp enn denne hendelsen. På de fire viftene i
utredningsområde vurderes skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100 å nå ned til
vegen på de to viftene lengst øst og ved skredviften lengst vest. Ved skredviten som
ligger nest lengst mot vest, vurderes dette skredfarenivået å ligge et stykke over veien.
Ingen bebyggelse ligger innenfor det som vurderes som 1/100 faresonen.

11

Skatestraumen
Delområdet ligger langs nordsiden av Skatestraumen lengst sør på øya Rugsundøy.
Utredningsområdet dekker et område med spredt bebyggelse fra Hamnen i vest til
Kleivaneset i øst. Total utstrekning langs kystlinjen er om lag 2 km.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Skatestraumen potensielt kan være utsatt
for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
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Figur 26. Oversiktskart over delområdet Skatestraumen sør på Rugsundøy.

11.1 Beskrivelser
11.1.1

Topografi og terreng

Utredningsområdet ved Skatestraumen består av flater partier. Mellom Hamn i vest og
Nygårdsvika er flaten forholdsvis bred, mens den i øst er smalere hvor strandlinjen ligger
tett inntil skråning/skrent. Skråningen stiger opp til omtrent 330 moh. og veksler mellom
lavere, bratte skrenter og gradvis skrånende partier. Stedvis er det flate, hyllelignede
partier. Skrentene følger hovedsakelig vinkelrett på fallet, med det er også skrenter som
stryker parallelt med fallet og vender både mot vest og mot øst. Gjennomsnittlig helning
på skråningen er om lag 34°.
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Figur 27. Oversiktsfoto over området ved Skatestraumen sett mot øst. Tunnelinnslaget for
Skatestraumtunnelen skimtes i nedre bildekant.

11.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i skråningen over området består av øyegneis og granitt, med foliasjon som
faller steilt inn i skråningen. Det er i tillegg sprekkesett som står vertikalt med strøk
vinkelrett på foliasjonen og et sub-horisontalt sprekkesett med fall parallelt med
skråningen. Berget sprekker opp i kubiske/rektangulære blokker opptil 10-talls
kubikkmeter store.
11.1.3

Løsmasser

I skråningen over og noe innen utredningsområdet ligger det lokale urmasser i underkant
av skrenter (Figur 29). Innen selve utredningsområdet er det enkelte spredte blokker,
stedvis er dette antageligvis skredblokk mens andre steder er disse åpenbart flyttblokker.
Med unntak av lokale urmasser under bergskrenter og enkelte spredte skredblokk er det
lite skredrelaterte avsetninger i utredningsområdet.
11.1.4

Drenering

Dreneringen av skråningen over utredningsområdet er kanalisert i mindre bekker med
forholdsvis små nedslagsfelt.
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Figur 28. Foto av øvre del av skråning over utredningsområdet. Bildet er tatt mot vest fra helikopter.

Figur 29. Lokale urmasser under mindre skrent innen utredningsområde. Bildet er tatt mot øst, og
viser urmasser som ligger under lokal skrent øst for tunnelmunning til Skatestraumstunnelen.

11.2 Skredhendelser
Det er ingen registrerte hendelser i hverken NVEs [1] eller SVVs [9] databaser over
skredhendelser.
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11.3 Skredfarevurdering
11.3.1

Steinsprang

Terrenget over området består av mange steile til vertikale bergskrenter med urer under,
som viser at det her har vært steinsprangaktivitet. Urmassene er i hovedsak lokale
avsetninger direkte under bergskrentene, men det ligger spredte blokker i terrenget som
trolig skyldes steinsprang. I tillegg ligger det flyttblokker i skråningene som potensielt kan
mobiliseres.
Det er ingen kjente hendelser i området og det vurderes at sannsynligheten er forholdsvis
liten i hoveddelen av området. Størst er skredfaren lengst øst og lengst vest i området der
brattskrentene ligger tettere ned til og gradvis inne i utredningsområdet. Det er her trukket
opp faresoner for 1/100. Faresonene for lavere sannsynlighet ligger generelt noe utenfor
skråningsfoten, innenfor fylkesvegene i vestre deler og over kryssende fylkesveien i østre
deler.
Generelt er det trukket opp 1/1000 soner der det er skrenter i nedre deler av skråningen,
nær utredningsområdet, mens 1/5000 soner er trukket opp med hensyn til eventuelle
blokker som løsner fra skrenter høyere oppe i skråningen eller remobiliserte blokker som
allerede ligger i terrenget. Blokkene i urene og i terrenget er forholdsvis store. Siden store
områder i skråningen består av bart berg, vil potensielle blokker kunne få forholdsvis
lange utløp. Faresonene for 1/1000 og spesielt 1/5000 er delvis trukket opp med basert
på steinsprangmodelleringer.
11.3.2

Snøskred

I skråningen over utredningsområdet er det forholdsvis begrensede arealer med
terrenghelning mellom 30-60°, samtidig som det generelt er forholdsvis høy ruhet i
terrenget. I følge lokale informanter bygger det seg ikke opp snø i skråningen. Ved
dominerende vinder fra sørlig sektor vil eventuell snødrift føre snø over toppen og ned i
dalen på nordsiden. Det er heller ikke større arealer som kan være kildeområder for
snødrift ved nordlige vinder.
Basert på terrenget og de klimatiske forholdene i de lavereliggende terreng (se kap.
4.3.2) vurderes den årlige nominelle sannsynligheten for at snøskred skal nå
utredningsområdene som mindre enn 1/5000, og det er ikke trukket opp faresoner for
snøskred i området.
11.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Skatestraumen og det
vurderes ikke å være åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her. Det
vurderes at nominell årlig sannsynligheten for sørpeskred i området ved Skatestraumen
er mindre enn 1/5000.
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11.3.4

Jord- og flomskred

Det er ingen kjente skredhendelser etter jord- og flomskred og det er ikke observert spor
etter tidligere skredhendelser i form av vifter eller levéer. Samtidig er det lite løsmasser i
skråningen over utredningsområdet, samt at de løsmassene som ligger der er urmasser
som ikke er egnet til mobilisering som jord- eller flomskred. Faren for jord- og flomskred
mot eller innen utredningsområdet på Skatestraumen vurderes til å være mindre enn
1/5000.

12

Kollset oppvekst

12.1 Beskrivelser
Delområdet ligger ved Indre Kollset langs østsiden av Kjeltringsleia (Figur 30).
Utredningsområde omfatter Kollset oppvekst (skole og barnehage). Total utstrekning av
området langs kystlinjen er om lag 150 m. Området ligger under en vestvendt skråning.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Kollset oppvekst potensielt kan være
utsatt for steinsprang og snøskred.

Figur 30. Oversiktskart over delområdet Kollset oppvekst.
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12.1.1

Topografi

Utredningsområdet ved Indre Kollset er relativt flatt ved sjøen. Terrenget skråner seg opp
mot øst langs en trinnvis skråning (helningsvinkel ca. 25-30°) med flere mindre delvis
avrundet bergskrenter til ca. 150 moh. (Figur 31), der blir terrenget flatt ved Høgfjellet.
Rett under den flate toppen eksisterer det en steinskrent med kantet overflate.

Figur 31. Oversikt over skråningen vest for Kollset oppvekst. Bildet tatt mot øst.

12.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved området i Kollset oppvekst
hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
Bergoverflatene er delvis avrundet langs østlige skråning med unntak av skråningstoppen
der det er en bratt skrent med angulær overflate.
12.1.3

Løsmasser

Ved Indre Kollset består løsmassene hovedsakelig av morenemateriale, med liten
mektighet. Øvre del av skråningen er kartlagt som bart fjell.
Stedvis ligger det noen løse blokker i underkant av brattskrenter, spesielt i den nordlige
siden av skråningsfoten, nær skolen.
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12.1.4

Drenering

Det er ikke kanalisert drenering i form av bekker ved utredningsområdet ved Kollset
oppvekst.

12.2 Skredhendelser
Det er ingen registrerte hendelser i verken NVEs [1] eller SVVs [9] databaser for
skredhendelser.

12.3 Skredfarevurdering
12.3.1

Steinsprang – steinskred

Steinsprang er den eneste skredtypen som er aktuell i området. Det er identifisert flere
mindre skrenter langs østlige skråning fra foten til toppen. Det er observert enkelte
blokker under disse skrentene. Overflaten av bergskrentene er avrundet/delvis avrundet
med unntak av skrenten øverst i skråningen som har mer angulær overflate. Utløste
blokker fra skrentene vil bare ha kort rekkevidde og vil stoppe nær sitt løsneområdet.
Derfor vil blokker ikke nå utredningsområdet med unntak av blokker fra skrenten like bak
skolebygget. Disse blokkene vil nå nordøstlige kanten av utredningsområdet. Det
vurderes at nominell årlig sannsynlighet for steinsprang i området er større enn 1/1000.
Den utsprengte skjæringen bak bygningen er ikke sikret. Denne er ikke inkludert i
faresonene, men det anbefales at denne renskes for vegetasjon og eventuelt løst berg.
Videre må behov for sikringstiltak vurderes og prosjekteres av geofaglig personell.
12.3.2

Snøskred

Basert på terrenghelning og ruhet, samt moderate snømengder på lav høyde (kap. 4.3),
eksponering mot vest som i mindre grad er i le for dominerende vinder og lite
kildeområde for eventuell snødrift, vurderes den årlige nominelle sannsynligheten for
snøskred innen utredningsområdene som meget liten (mindre enn 1/5000). Det er ikke
trukket opp faresoner for snøskred i området.
12.3.3

Sørpeskred

Terrengforholdene ved Kollset oppvekst er for bratte og utgjør ikke typiske løsneområder
for sørpeskred. Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred i området er
meget lav og mindre enn 1/5000.
12.3.4

Jord- og flomskred

Det er hverken kjente jord- eller flomskredhendelser og ingen spor eller slike hendelser i
området. Samtidig er det lite løsmasser og et lite dreneringsområde. Nominell årlig
sannsynlighet for jord- og flomskred vurderes som meget liten i området (mindre enn
1/5000).
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13

Davik (Område 8)
Delområdet ligger langs sørsiden av Nordfjorden (Figur 32). Utredningsområdet dekker
fra Davikneset i vest til Indre Davik i øst. Total utstrekning langs kystlinjen er ca. 2500 m.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Davik potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.

Figur 32. Oversiktskart over delområdet Davik.

13.1 Beskrivelser
13.1.1

Topografi

Terrenget i Davik er relativt flatt ved sjøen i sentral del av området mellom Haugesanden
og Indre Davik. Terrenget skråner opp mot vest og sørvest utenfor utredningsområdet
med helningsvinkel mellom 10-20° til ca. 100 moh. Ovenfor stiger terrenget brattere med
få mindre bergskrenter til ca. 350 moh. i nordvest og mer enn 600 moh. i sørvest.
Terrenget består av bratte bergskrenter i nordvestlig og østlige deler av
utredningsområdet. I øst er det steile skrenter opp til ca. 400 moh. (Figur 33).
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Figur 33. Oversikt over bergskrenter på den østlige siden av utredningsområdet Davik.

13.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved Davik hovedsakelig av diorittisk til
granittisk gneis og migmatitt.
Bergoverflatene er regelmessig kantet i bergskrentene og i varierende grad oppsprukket.
13.1.3

Løsmasser

Ved Davik består løsmassene hovedsakelig av morenemateriale, stedvis med stor
mektighet. Øvre del av området er kartlagt som bart fjell i vest, sør og øst. Det er flere
løse blokker i underkant av brattskrenter i øst.
13.1.4

Drenering

Dreneringen i øst følger tre mindre, parallelle elver: Steineelva, Gardelva og Leikvollelva.
Sentralt i utredningsområdet renner Hamreelva ned fra sør (fra Middagsfjellet), mens
Hausleelva drenerer terrenget vest for utredningsområdet. I tillegg er det mindre bekker i
området. Noen av elvene og bekkene i området er delvis sikret mot erosjon (Figur 34).
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Figur 34. Sikringstiltak mot erosjon på Leikvollelva (venstre siden av bildet).

13.2 Skredhendelser
Det er en registrert hendelse i NVEs [1] database for skredhendelser:
«Bremanger. Ålfoten sokn, Davik. Den 13. juli 1846 omkom Hans Hansen Yttre Davig,
husmannsson (30 år). Ble ihjelslagen af en i Bjerget løsreven Steen, der rammede ham i
Hovedet. Truleg skjedde dette i nærleiken av garden. Kartreferansen er omtrentleg.»
Hendelsen er diskutert med lokalbefolkning og det vurderes at denne muligens er feilaktig
lokalisert i kartet på skrednett.no [1]. Stedsnavnet «Ytre Davik» er gården sentralt i
bukten og det er kanskje mer nærliggende å tolke at hendelsen forekom ved garden
«Hamrane» like over Ytre Davik, oppunder en markert hammar kalt «Hamrehammaren».
Det ble av lokalbefolkning opplyst at det er går snøskred oppunder Indre og Ytre Aksla
(sørøst for området) samt fra Middagsfjellet (sør for området). Ingen av disse skredene
kommer ned til bebygde områder, men det ble beskrevet skader på skog, antageligvis fra
fonnvind, i forbindelse med en hendelse med snøskred fra Middagsfjellet.
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Figur 35. Skredhendelser i Davik. Steinspranget i 1846 er i skrednett [1] anmerket i nordlige del av
området (lys grå firkant), mens alternativ plassering er angitt i sørvest (svart stiplet strek). Tentativt
utløp for snøskredet i sør er estimert med blå stiplet linje.

13.3 Skredfarevurdering
13.3.1

Steinsprang – steinskred

I den østlige delen av utredningsområdet ved Davik Indre er bergskrentene delvis
vertikale og dels sterkt oppsprukket. Disse ligger forholdsvis langt fra utredningsområdet,
men det er observert betydelige urmasser helt ned til sjøen. Urmassene består trolig
delvis av moreneblokker og det vurderes, basert modelleringer, at de fleste steinsprang
vil stoppe i underkant av løsneområdet og ikke nå langt inn utredningsområdet. Det
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vurderes at faren for steinsprang innen området er større enn 1/1000 i øvre del av
utredningsområdet og reduseres gradvis nedover langs skråningen.
Det er også observert en bergskrent ved Hamrehammaren, utenfor utredningsområdet,
med steil helning. Under befaring ble det kartlagt flere store blokker (volum på flere
kubikkmeter) i underkant som antas å komme fra bergskrenten. Det vurderes at det er
fare for steinsprang inn i området med større sannsynlighet enn 1/1000. Hyppigere
hendelser vurderes å stoppe utenfor utredningsområdet.
På den nordvestlige siden av utredningsområdet er det etter terrengstudier observert flere
mindre bergskrenter ved Hegghamrane og Ekornbakken i en skråning dekket av skog.
Det observeres grovblokkig ur og sterkt oppsprukket berg i skrentene under
Hegghamrane, samt spredte blokker i skråningsfoten spesielt lengst øst i skråningen
under Elvebakken. Der et vanskelig å avgjøre om dette er skredblokker. Basert på
oppsprekkingsgrad i skrentene, observasjoner av urmasser og blokker vurderes det at
det kan forkomme steinsprang fra disse skrentene innenfor sannsynlighet større enn
1/1000. Faresoner for 1/1000 og 1/5000 er trukket opp hovedsakelig basert på
modelleringer.
13.3.2

Snøskred

Sweco ble opplyst at snøskred har skjedd i sørøst og øst utenfor området fra Indre og
Ytre Aksla samt fra Middagsfjellet. Modellering av hendelsen ved Middagsfjellet ble utført
for å definere maksimalt skredutløp for eventuelle nye hendelser. Resultater viser at bare
en liten del av skredmassen vil nå utredningsområdet. Resten av massene vil stoppe
opp, utenfor området. Det vurderes at fare for snøskred fra Middagsfjellet er større enn
1/5000. Utbredelsen av sonen er basert på modelleringer.
13.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området og det vurderes ikke å være
åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her. Det vurderes at nominell årlig
sannsynlighet for sørpeskred i området ved Davik er mindre enn 1/5000.
13.3.4

Jord- og flomskred

I elvenedskjæringene i øst langs Gardselva og Leikvollelva, og et sted i vest langs
Hausleelva, er det observert spor etter fersk erosjon. Ved forventet fremtidig økning av
flomintensitet, kan dette forårsake utløsning av jordskred i elvens sideskråningen med
eventuell påfølgende demming av elva og utløsning av flomskred. Årlige sannsynlighet
for flom har ikke vurdert i denne rapporten, men det vurderes at områdene med aktiv
erosjon langs elvene har en nominell årlig sannsynlighet for jordskred større enn 1/1000.
Under befaring ble det observert sig/setning i en lokalvei på kanten av løsmasseterrassen
vest for Steinelva (gnr./bnr. 105/51). Bevegelsen vurderes å ikke være forårsaket av
elveerosjon i bunnen av skråningen, men er antagelig knyttet belasting på underlaget
påført fra etablering og bruk av veien. Det vurderes at dette først og fremst er et
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stabilitetsproblem i forbindelse med veien, og det anbefales å gjennomføre en geoteknisk
vurdering av grunnen i dette området.

14

Ålfoten
Delområdet ligger langs nordsiden av fjordarmen Ålfoten, en sidefjord til Nordfjorden.
Utredningsområde strekker seg fra Sagelva i vest til Brotane i øst. Total utstrekning langs
kystlinjen er ca. 1800 m.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Ålfoten potensielt kan være utsatt for
snøskred og jord- og flomskred.

Figur 36. Oversiktskart over delområdet Ålfoten.

14.1 Beskrivelser
14.1.1

Topografi

Terrenget i området stiger slakt fra sjøen med helning under 20°. Like over
utredningsområdet ved ca. 100 moh. stiger terrenget noe brattere med helningsvinkel
mellom 20 og 35° til ca. 250 moh. Her er det en om lag 100 m bred utflating, delvis med
en mindre rygg ytterst (Moldbakkåsen). Over 250 moh. stiger terrenget steilt og delvis
vertikalt til toppene ca. 950 moh. (Figur 37).
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Figur 37. Oversikt over den sentrale delen av utredningsområdet på Ålfoten. Bildet tatt mot nordøst.

14.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved Ålfoten hovedsakelig av sandstein .
Øvre del av skråning, utenfor utredningsområdet, består av øyegneis, granitt og foliert
granitt.
14.1.3

Løsmasser

Ved Ålfoten består løsmassene hovedsakelig av morenemateriale, stedvis med stor
mektighet. Lengst i vest er det betydelige elveavsetninger i forbindelse med Sagelva.
Betydelige uravsetninger finnes i underkant av bergveggen øverst i dalsiden (Figur 38).
Det er observert flere store steinsprangblokker i dette området.
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Figur 38. Uravsetninger under fjellveggen over utredningsområdet Ålfoten.

14.1.1

Drenering

Dreneringen i området går i hovedsak i mindre bekker. Gjennom innmarksområdene går
disse ofte i steinsatte grøfter som ofte er veldig smale. Sagelva krysser
utredningsområdet i vest.

14.2 Skredhendelser
14.2.1

Skreddatabaser

Det er ingen registrerte hendelser i selve utredningsområdet verken NVEs [1] eller SVVs
[9] databaser for skredhendelser i selve kartleggingsområdet. Over området er det 2
registrerte hendelser med omkomne fra 1800-tallet med usikker kartlokalisering (Figur
39):


Snøskred (19.01.1893) – mann 69 år - «bortført af snøskred, ikke gjenfunden»



Steinsprang (15.07.1896) – gutt 12 år - «Slået i hjel, sten faldt ned af fjeldet»

Det er ingen indikasjoner på at dette kan ha hatt utløp ned til utredningsområdet, og ut fra
beskrivelsene tolkes dette å ha skjedd oppunder bratt-terrenget over utredningsområdet.
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14.2.2

Opplyst fra lokalbefolkning

Ved stranden nedenfor Ålfoten kirke gikk det på tidlig 1900-tallet et sørpeskred som
muligens drepte en person og tok med seg et naust (Figur 39). Ifølge lokale informanter,
løsnet sørpeskredet i overkant fra et flatere parti av innmarken, omtrent der fylkesvegen
krysser i dag.
Det ble også opplyst om et snøskred, antageligvis i 1963 eller 1964, som gikk fra en av
rennene helt oppunder toppen med høyde 952 moh. (Figur 39). Tidligere snøskred hadde
trolig fylt opp utflatingen i underkant av bratt-terrenget og skredet fortsatte over utflatingen
og videre nedover. Skredet stoppet i terrenget over innmarken.

Figur 39. Tidligere skredhendelser i Ålfoten. Punktregistreringene er fra skrednett og omtrentlig
lokalisert. Antatt lokalisering av de andre hendelsene er stiplet.
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14.3 Skredfarevurdering
14.3.1

Steinsprang – steinskred

Steinsprang fra bergskrenter over skråningen på 250 moh. utenfor utredningsområdet, er
antatt å være en hyppig prosess. Imidlertid vil mesteparten av blokkene fra bergskrentene
stoppe i uren eller på utflatingen i underkant av uren. Det ble observert flere
steinsprangblokker på flaten under befaring. Modellering av steinsprang ble utført i
området for å definere maksimal utløpslengde. Resultatene viser at bare få blokker vil
kunne nå øvre del av utredningsområdet. Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for
steinsprang er større enn 1/5000 for en liten del øverst i utredningsområdet.
14.3.2

Snøskred

Mindre potensielle løsneområder er lokalisert over den markerte terrenghyllen ved om lag
250 moh. Denne utgjør en betydelig barriere stedvis med en eller flere rygger/høyder som
strekker seg vinkelrett på skredbanen i ytterst mot kanten av hyllen. Denne vurderes å
stoppe eventuelle snøskred i østre del av området. Nominell årlig sannsynlighet for at
snøskred skal nå den østre delen av utredningsområdet vurderes å være mindre enn
1/5000.
I et smalt parti sentralt over området er hyllen mindre utpreget. Det er her registrert et
snøskred som passerte forbi hylleområdet ved 250 moh. I følge lokale informanter
stoppet dette betydelig over Fv614 og derfor også betydelig over utredningsområdet.
Modellering av snøskred ble utført for å undersøke maksimalt utløp av snøskred fra det
som ut fra topografien vurderes som potensielle løsneområdet. Det ble undersøkt
løsneområder både i renna og på vifta. I modelleringene stopper skredene på viften og
utflatingen foran viften og det var ikke mulig å gjenskape tidligere hendelse basert på
standard parametere i modelleringene. Trolig skyldes dette at snømasser fra tidligere
skred glattet terrenget her. For å kompensere for dette i modelleringene ble
friksjonsparameterne endret (minsket) på skredviften over hyllen, slik at skredet passerte
utflating. Slik ble det mulig å gjenskape observert hendelse. I disse modelleringene
stopper skredene om lag ved Fv. 614, og dette vurderes å omtrent være et realistisk
maksimalt utløp for snøskred langs dette skredløpet. Skred med lengre utløp en dette
vurderes å ha meget liten sannsynlighet (mindre enn 1/5000). Det vurderes at nominell
årlig sannsynlighet for snøskred er større enn 1/5000 i en mindre del av
utredningsområdet ned til Fv. 614.
Videre mot vest er hyllen noe mer markert, og etter hvert som denne avtar blir
terrenghelningen under skråningsfoten mindre bratt, samtidig som avstanden mellom
skråningen og utredningsområdet øker. Nominell årlig sannsynlighet for at snøskred skal
nå den vestre delen av utredningsområdet vurderes å være mindre enn 1/5000.
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14.3.3

Sørpeskred

Det er registrert en hendelse øst for Husegrova. Skredet hadde utløp ned til sjøen. Det
forutsettes at en ny hendelse på samme sted vil ha betydelig mindre utløp siden store
deler av skredmassene trolig vil stoppe langs Fv. 614 (som er bygget i ettertid). Imidlertid
vurderes det at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred i dette området er større enn
1/100 et stykke ned på markene.
Et mindre skålformet område vest for Moldbakkåsen ved om lag 250 moh. er et potensielt
løsneområdet for sørpeskred i bekkeløpet som går ned til sjøen ved Ålfoten kirke.
Modellering av sørpeskred har blitt utført for å definere maksimal skredutløp. Resultater
viser at skred kan nå ned til sjøen. Det vurderes at skredfare i området er større enn
1/5000.
14.3.4

Jord- og flomskred

Det er ingen kjente hendelser med jord eller flomskred innen utredningsområdet i Ålfoten.
Det er heller ikke observert spor etter tidligere hendelser i form av vifter eller leveèr langs
bekkeløpene gjennom området. Flere skogsveier samt fylkesveien krysser skråningen
over området. Eventuelle flomskred vil måtte krysse over veiene og vil dermed avta ved
at materialet avsettes i grøft og på vei. En samlet vurdering av at det ikke finnes spor
etter flomskred langs bekkeløpene, at det ikke er kjente historiske hendelser, og at de
kryssende veiene vil ha en begrensende effekt på eventuelle skred, vurderes nominell
årlig sannsynlighet for flomskred innen utredningsområdet i Ålfoten som mindre enn
1/5000.
Det ble under befaring observert et parti langs Sagelva med spor etter elveerosjon.
Økning av erosjon er forventet knyttet til store flomhendelser langs elven. Dette kan
forårsake utløsning av jordskred i sideskråningen, evt. oppdemming av elva og
påfølgende flomskred. Sannsynlighet for flom er ikke vurdert i denne rapporten, derfor er
det umulig å vurdere reell sannsynlighet for jordskred i området. Imidlertid er det vurdert
at områdene med aktiv erosjon langs Sagelva har en årlig nominell sannsynlighet for
jordskred større enn 1/1000.

15

Svelgen
Delområdet ligger innerst i fjorden Nordgulen. Utredningsområdet dekker et område med
tettstedet Svelgen og strekker seg fra Langeneset på sørsiden av fjorden til
Framstevikneset på nordsiden av fjorden. Total utstrekning langs kystlinjen er om lag 5
km.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Svelgen potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
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Figur 40. Oversiktskart over delområdet Svelgen, kommunesenteret i Bremanger kommune.

15.1 Beskrivelser
15.1.1

Topografi og terreng

Terrenget i Svelgen består av steile til subvertikale bergskrenter hovedsakelig vendt mot
nordvest og sørvest. Høyeste toppene omkring utredningsområdet er Knolten (410 moh.)
i sør, Løypene (348 moh.) i øst, og Høgefjellet (392 moh.) i nordøst. I nord stiger
terrenget gradvis opp mot Botnaegga (ca. 560 moh.). Mange bergskrenter i området er
lave (typisk <15 m) f.eks. ved Langeneset. Enkelte steder har bergveggene en høyde på
opp mot 100 m.
15.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen i og omkring Svelgen av sandstein, med
lagning som faller i østlig retning. Strukturene i berget er i stor grad styrende på terrenget,
og danner skråstilte hyller oppover bergsidene i nord med subvertikale skrenter mellom.
Berget er stedvis oppsprukket og stedvis mer fast/avrundet (Figur 41). Det dannes i
hovedsak rektangulære blokker av forskjellig størrelse.
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Figur 41. Bilde av bergveggen over industriområde til Elkem.

Figur 42. Snitt i morene langs skogsvegen ved Skorafjellet, (omlag 120 moh.).

15.1.1

Løsmasser

Løsmassene i området består av hovedsakelig av morenemasser. I skråningen nord for
fjorden er det stedvis tykke moreneavsetninger (Figur 42). I Svelgen sentrum og ved den
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vestlige enden av Risevatnet er det fluviale/glasifluviale løsmasser. Under skrenter er det
tildels store urmasser.

15.1.2

Drenering

Dreneringen i sørlige og nordlige del av Svelgen følger i mindre bekker. Sentralt i Svelgen
renner Riseelva som drenerer Risevatnet (25 moh.). I tillegg kommer det ned et bekkeløp
fra Litlevatnet, men denne er regulert og var tørrlagt på befaringstidspunkt og på samtlige
tilgjengelige flybilder over området [12].

15.2 Skredhendelser
15.2.1

Skreddatabaser

Følgende punkter er registrert i skreddatabaser i og nær utredningsområdet i Svelgen:
-

Flomskred i Eikelandsdalen like sørvest for området (SVV). I henhold til
vegvesenets opplysninger startet skredet like over veien. Området er i dag
reetablert, men det synes at det er noe fluviale avsetninger her som trolig ble
mobilisert og skled ut i veibanen.

-

3 hendelser med steinsprang fra vegskjæring ved Litlevatntunnelen (05.05.2006
og 08.05.2006). Dette ligger utenfor utredningsområdet.

-

Mindre steinsprang fra sideterreng i Fv. 614 over Svelgen (30.04.2013) – om lag
450 m over den skarpe svingen i kanten av Risevatnet.

-

Mindre steinsprang fra veiskjæring i Fv614 over Svelgen (25.09.2013) – 100 m
over den skarpe svingen i kanten av Risevatnet.

-

3 hendelser plassert i Svelgen sentrum men lokalitetsnavnet er Sørdalsvatnet og
Sørdalen. Skal trolig være ved dette stedet på fjellet mellom Svelgen og Ålfoten,
ca. 5 km nordøst for utredningsområdet.

15.2.2

Opplyst fra informanter

Der er ifølge lokal informant lite skredaktivitet innen utredningsområdet. Ved mye nedbør
blir bekken flomstor, men fører med seg hovedsakelig vann. Ut fra beskrivelsene tolkes
det som om det hovedsakelig dreier seg om flom.
Det er opplyst fra NVE etter feltarbeidet var avsluttet at Bremanger kommune har meldt
inn et skred (steinsprang) ned i Riseelva. Skredet skal være betydelig og delvis ha
avsperret elven Hendelsen hendte trolig mellom 2005 og 2007.
15.2.3

Tidligere skredutredninger

Sweco har tidligere utført en skredfarevurdering på oppdrag for Elkem Bremanger A/S
[13]. Det opplyses at det har gått steinsprang mot området på opptil flere kubikkmeter og
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at det jevnlig (bortimot årlig) går steinsprang i området. Noe av disse hendelsene har
forårsaket skader på bygg og konstruksjoner. Det er utført sikringsarbeider av et større
overhengende parti over industriområdet til Elkem (Figur 43). Partiet er anslagsvis flere
tusen m3, og er understøpt med to søyler (1958-59). Blokken er av synes å ikke ha
utviklet sprekk i høyrekant.
Det er også utført skredfarevurderinger følgene steder:
-

Ved Svelgen oppvekst-tun [14]. Her er det utført sikring av bergveggen i form av
bolter og fangnett.

-

Av et området over fylkesveien ved Breivika [15]. Området er under utbygning og
det er i dag etablert en skjæring i morenemasser ved tomten. Det er ikke kjent
om det er utført de anbefalte tiltak rapporten foreslår.

Figur 43. Bildet av tidligere sikret parti i bergveggen over industriområdet til Elkem.

15.3 Skredfarevurdering
15.3.1

Steinsprang

Bergskrenter og vegger i området er steile til vertikale og betydelig oppsprukket.
Urmasser i underkant viser at det tidligere har vært og til dels er steinsprangaktivitet i
området. Bergskrenter i hele planområdet vurderes utsatt, men i varierende grad.
Skrenter med hovedsakelig fast og avrundet overflate vurderes å ha mindre
sannsynlighet for utfall. Flere steder er disse skrentene delvis bevokst med vegetasjon og
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det er vanskelig å sikkert vurdere om faren for utfall er tilstede. Dette er tatt hensyn til i
faresonekartleggingen. Følgene områder vurderes med steinsprangfare (listet fra sør):


Ved Langeneset er bergskrentene generelt lave. Berget er i stor grad fast og
avrundet, men bevokst og stedvis noe oppsprukket. I hovedsak vurderes
skredfaren fra disse skrentene å være større 1/1000 og det er trukket opp soner
for 1/1000 og 1/5000 faregrad. Sikringstiltak her vil i hovedsak være av lite til
moderat omfang og utgjøres av berg-/vegetasjonsrensk samt noe bergbolting.



I Breivika-området (mellom Langneset og Rise) er det mindre bergskrenter i
skrånende terreng. Skrentene er forholdsvis faste, men stedvis oppsprukket berg
tilsier at her kan det mobiliseres steinsprang over tid. Det vurderes at skredfaren
er større enn 1/1000 og det er trukket opp faresoner for 1/1000 og 1/5000 inn i
området.



Avsetninger i underkant og foran viser at bergskrenten sør for gravplassen på
Rise har hatt steinsprangaktivitet. Det vurderes at skredfaren i denne delen av
utredningsområdet er større enn 1/100 og det er trukket opp faresoner alle
fareklasser i et området nær bergskrenten, sør for gravplassen.



Ved Kruna/Kvelvehamrane er det stedvis urmasser under skrenter. Ned mot
Svelgen Oppvekst (skole) er det utført sikring, og dette er antatt sikret i henhold
til sikkerhetsklasse S3. Denne sikringene omfatter ikke fortsettelsen av skrenten
bak Svelgen Idrettshall der det er en betydelig andel løse og avløste blokker. Ved
utfall vil disse kunne nå idrettshallen. Det er trukket opp faresoner for 1/100,
1/1000 og 1/5000 i dette området. 1/100-sonen omfatter området ved Svelgen
Idrettshall og en liten sone langs Riseelva der det er mye oppsprukket berg. Her
har det også vært en hendelse med steinsprang ned i elva (se 15.2.2).



Over Svelgen sentrum og industriområdet til Elkem Svelgen er det stedvis
oppsprukket berg og en helhetsvurdering av oppsprekking og hendelser gjør at
det her vurderes at skredfaren er større enn 1/100. For de fleste av skrentene er
det her trukket opp alle faresoner. Det er ikke gjort detaljvurderinger av det store
avgrensede partiet i bergveggen over Elkem (Figur 43) og det er forutsatt at dette
er partiet er stabilt. Det anbefales at det gjøres en separat vurdering av dette, og
eventuelt andre større partier fra bergveggen over Elkem.



Ved Sandneset (Svelgen nord) er det mindre skrenter (over og under veien) som
i hovedsak er faste, men som det ikke kan utelukkes at innehar enkelte partier
som kan mobiliseres. Det er her trukket opp faresoner for 1/1000 og 1/5000.



I den nordlige delen av utredningsområdet er steinsprangfaren knyttet til
bergskrenter som stiger opp skråningene mot nordvest. Dette utgjør skredfare
mot øvre del av boligområdene i Ospekleiva. Øverst vurderes den å være større
enn 1/100, mens den i Framstevika/Skinstølen vurderes å være større enn
1/1000.

69 (88)
RAPPORT
20.02.2017
22371001-R01-A03
NVE - SKREDFAREKARTLEGGING I BREMANGER KOMMUNE

I bergveggen over dalen er et større parti (anslått til 500-1000 m3) som er delvis avløst.
Dette vil ved utfall ikke nå inn i området, men kan teoretisk føre til et flomskred i bekken
ned mot Kreken. Sannsynligheten for at partiet skal rase ut er vanskelig å anslå sikkert.
Men sannsynligheten antas som liten, samtidig som det er liten sannsynlighet for at dette
igjen mobiliserer et flomskred. Det antas at samlet sannsynlighet er et slikt
hendelsesforløp er mindre enn 1/5000 og det er ikke trukket opp faresonene for dette.

15.3.2

Snøskred

Terrengforholdene i området er i hovedsak kupert, med lavere steile til vertikale skrenter
og slakere skråning mellom. I tillegg er terrenget bevokst med forholdsvis tett skog.
Spesielt gjelder dette i områdene i sør og øst i utredningsområdet. I nord stiger terrenget
høyere opp og stedvis er det skråningen innen mellom 30-60° helning. I hovedsak er det
her også skog, men enkelte steder er det urmasser der skogen ikke ar klart å etablere
seg. Over skogen er terrenget ikke bratt nok til å utgjøre løsneområder for snøskred.
Det er utført snøskredmodelleringer i Ramms for områder som har høyest sannsynlighet
for å utgjøre løsneområder. Områdene er i modelleringene betraktet å være uten skog.
Følgende områder er vurdert (listet fra sør):


I skråningen over Breivika (Svelgen sør) er det 3 områder som kan være
løsneområder for snøskred. Områdene ligger opp mot 140 moh. Modelleringene
tilsier at skredet kan nå inn i området, men ut fra lav høyde over havet og
begrensede snømengder (se kap. 4.3) vurderes det at sannsynligheten for
snøskred her vurderes som liten, spesielt pga. at de nå er bevokst av tett skog.
Skogen er angitt i kart som skog med beskyttende effekt mot skred.



I skråningen over Storfosstunnelen er det flere potensielle løsneområder for
snøskred. Skogen i skråningen er forholdsvis ung løvskog med uviss
stabiliserende effekt på snølaget. Det vurderes at faren for at snøskred skal løsne
her er større enn 1/1000 og dette utgjør den dimensjonerende skredtypen på
1/5000-sonen i området ved Svelgselva.



Oppunder bergskrenten bak Smelteverket til Elkem er et området uten
vegetasjon som utgjør potensielt løsneområde. Området er en ur med grov
overflateruhet. Større blokker (2-4 m i diameter) ligger spredt på overflaten og vil
til en viss grad stabilisere snødekke av mindre tykkelse. Sammen med
snøforholdene på lave høyder (se. 4.3), vurderes det at sannsynligheten for at
det skal løsne skred fra dette området er liten. Ved sjeldne hendelser med
tykkere snødekke kan det derimot ikke utelukkes at det vil løsne skred.
Modelleringene tilsier at slike skred vil nå inn i utredningsområdet. Skredfaren
vurderes å være større enn1/5000 i en lobe ned på Elkem sitt område og dette
utgjør den dimensjonerende skredtypen på 1/5000 nivået her.



I skråningen over den nordlige delen av utredningsområdet er flere potensielle
løsneområder. Det er modellert med ulike løsneområder både områder med skog
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og uten skog. I ingen av tilfellene kommer snøskredene inn i utredningsområdet,
selv med forholdsvis konservative parametere. Skredfaren for snøskred mot
denne del av området vurderes å være mindre enn 1/5000.
15.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Svelgen og det vurderes
ikke å være åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her. Det vurderes at
nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred i området i Svelgen er mindre enn 1/5000.
15.3.4

Jord- og flomskred

Det er ingen kjente flomskred innen området og det er ikke funnet direkte spor
(levéer/vifter) etter hendelser med flomskred. Dels går bekker og elver inn i bebygde
området og eventuelle spor kan være fjernet. Hendelsen ved Eikelandstunnelen like
sørvest for utredningsområdet er utløst like over veien [9]. I dag er dette området
reetablert etter skredet og det er vanskelig å tolke hvordan dette er utløst, men det synes
å være fra en fluvial avsetningen på oversiden av veien. Andre bekker i området synes å
gå i løp med grov blokk. Generelt vurderes det som at det er liten flomskredfare langs
elver og bekker i området. Unntaket vurderes å være bekken fra Botnane (Svelgen nord)
som krysser Ospekleiva. Bekken renner delvis på morenegrunn og det kan ikke utelukkes
at det her vil kunne løsne flomskred i forbindelse med ekstremhendelser. Det vurderes at
faren for en slik hendelse er noe større enn 1/1000 over Ospekleiva og større enn1/5000
mellom Ospekleiva og Hjortevegen.
I skråningen mellom Skogvegen og den overliggende skogsvegen opp til Botnane
(Svelgen Nord) stiger terrenget bratt. To markerte renner oppunder veien indikerer at det
her har vært utglidninger. Det vurderes at skredfaren i denne løsmasseskråningen er
større enn 1/1000.
Det potensielle flomskredet som kan utløses som en sekundæreffekt av utrasning av et
større bergparti i dalen over Kreken, antas å være et scenario med samlet sannsynlighet
mindre enn 1/5000 (se kap. 15.3.1).
I boligfeltet, mellom Riseelva og Svelgselva i Svelgen sentrum er det flere
løsmasseskråninger, fyllinger og tørrmurer. De naturlige løsmasseskråningene består av
glasifluviale sand- og grusavsetninger, og vurderes stabile så sant disse ligger urørt.
Fyllinger og murer er ikke vurdert.

16

Ytrehus
Delområdet ligger på den nordlige siden av fjordarmen Midtgulen. Utredningsområdet
strekker seg fra boligfeltet ved Hesteberget i vest og til Vikabø i øst. Total utstrekning
langs kystlinjen er ca. 900m.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Ytrehus potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
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Figur 44. Oversiktskart over delområdet Ytrehus.

16.1 Beskrivelser
16.1.1

Topografi

Terrenget i området stiger slakt fra sjøen og blir gradvis brattere med unntak av noen
steder i vest og øst der terrenget stiger bratt i lokale skrenter. Ved ca. 50 moh. er det et
markert knekk i terrenget hvor terrenghelningen øker til mer enn 30° med noen mindre
vertikale skrenter opp til ca. 180 moh. Videre oppover stiger terrenget svært bratt med
flere vertikale bergskrenter og skrånede «hyller». Terrenget blir flatt ca. 450 moh. (Figur
45).
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Figur 45. Oversikt øvre del av skråningen på Ytrehus. Bildet tatt fra sørvest.

16.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen i Ytrehus av sandstein. Berget er stedvis
oppsprukket og stedvis fast/avrundet.
16.1.3

Løsmasser

Løsmassene består hovedsakelig av morenemateriale av moderat til liten mektighet
(Figur 46). Sentralt i området utgjøres overflaten av bart fjell.
Det observeres enkelte spredte blokker i overkant av utredningsområdet. Det er ikke
mulig å sikkert bestemme om dette er skred- eller morene/flyttblokker, men basert på
fordeling og rundingsgrad vurderes dette å hovedsakelig dreie seg om morene/flyttblokk
(Figur 46).
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Figur 46. Morenemateriale ved Ytrehus. Flere moreneblokker ligger i terrenget. Det er også spredte
partier med eksponert berg.

16.1.4

Drenering

Dreneringene i Ytrehus går i hovedsak i mindre bekker.

16.2 Skredhendelser
Det er ingen registrerte hendelser i selve utredningsområdet i hverken NVEs [1] eller
SVVs [9] databaser for skredhendelser i selve kartleggingsområdet.

16.3 Skredfarevurdering
16.3.1

Steinsprang – steinskred

Etter terrengstudier og observasjoner under befaring er det definert flere skrenter på
midtre og øvre deler av skråningen over utredningsområdet som potensielle
løsneområder for steinsprang. Modellering ble utført for å definere maksimal utløp for
steinsprang fra disse områdene. Resultater viser at steinsprangblokker kan nå øvre del
av utredningsområdet. Basert på modelleringer og potensiale i løsneområder vurderes
det at skredfare fra steinsprang er noe større enn 1/5000 øverst i området.
16.3.2

Snøskred

Det er ingen registrert snøskredhendelser i Ytrehus. Etter terrengstudier konkluderes det
at det er ingen potensielle løsneområdet pga. for bratt eller for slakt terreng. Det vurderes
at nominell årlig sannsynlighet for snøskred i området er mindre enn 1/5000.
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16.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Ytrehus og det vurderes
ikke å være åpenbare forhold (myrer og flatereliggende områder) som tilsier at
sørpeskred kan utgjøre et reelt problem i området. Det vurderes at nominell årlig
sannsynlighet for sørpeskred i området er mindre enn 1/5000.
16.3.4

Jord- og flomskred

Det er ikke registrert hendelser med jord- eller flomskred i området ved Ytrehus. Det er
heller ikke observert spor etter tidligere flomskredhendelser langs bekkeløpene og
terrenget er ikke bratt nok innen utredningsområdet til at løsmassene kan rase ut. Det
vurderes at nominell årlig sannsynlighet for jord- og flomskred i området er mindre enn
1/5000.

17

Sandvika
Delområdet ligger på den nordlige siden av fjordarmen Midtgulen. Utredningsområdet
strekker seg fra og med Furnes i vest (ved kirken) og til Sandvik i øst. Total utstrekning
langs kystlinjen er ca. 800 m.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Sandvika potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
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Figur 47. Oversiktskart over delområdet Sandvika.

17.1 Beskrivelser
17.1.1

Topografi

Terrenget i området stiger slakt fra sjøen og blir gradvis brattere. Ved ca. 75 moh. øker
terrenghelningen med stedvis brattere terreng enn 30°. Steile/vertikale skrenter følger
strukturer på skrått opp skråningen. Ved ca. 400 moh. flater terrenget ut (Figur 48). Det er
enkelte lavere, vestvendte bergskrenter innen utredningsområdet. Disse er lokalisert ved
kirken og nordøst for Furnesvågen, i vestre del av utredningsområdet.
17.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen i Sandvika av sandstein. Berget er
stedvis oppsprukket og stedvis fast/avrundet (Figur 49).
17.1.3

Løsmasser

Løsmassene består i henhold til kartlegging av NGU av hovedsakelig morenemateriale
med tynn til tykk mektighet [2]. Størst mektighet er det trolig i øst i området ved Sandvika.
Sentralt og i vestlige deler av området, samt i terrenget over utredningsområdet, består
overflaten hovedsakelig av et tynt lag løsmasser eller bart berg.
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Figur 48. Oversikt utredningsområdet Sandvika. Bildet tatt fra mot nordøst.

Figur 49. Delvis avrundet bergskrent på den vestlige delen av området nordøst for Furnes. Bildet er
tatt mot sørøst.
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Det observeres enkelte spredte blokker i overkant av området. Det er ikke mulig å sikkert
bestemme om dette er skred eller morene/flyttblokker, men i en kraftgate som krysser
gjennom overkanten av utredningsområdet, er det veldig få blokker. Her ville en forvente
større grad av blokker dersom blokkene lengre ned i området var skredblokker.
17.1.4

Drenering

Dreneringene i Sandvika går i hovedsak i mindre bekker.

17.2 Skredhendelser
17.2.1

Skreddatabaser

Det er ingen registrerte hendelser i selve utredningsområdet i hverken NVEs [1] eller
SVVs [9] databaser for skredhendelser i selve kartleggingsområdet.
17.2.2

Opplyst fra informanter

Det opplyses av lokale at riksveien i et parti helt øst i området tidvis «disser». Informant
frykter at veien står i fare for å rase ut. Beskrevet område ligger øst for gården på
Sandvik (østligste tun innen utredningsområdet) hvor veien er lagt på fylling/tørrmur.

17.3 Skredfarevurdering
17.3.1

Steinsprang – steinskred

Det er ikke registrert steinspranghendelser i området. Imidlertid har det vært identifisert
noen bergskrenter med morfologiske trekk som kan være løsneområder for steinsprang.
Det ligger noe spredte blokker i området som teoretisk kan være steinsprangblokker, men
dette vurderes å ikke være skredrelatert (se kap. 17.1.3). Modellering ble utført for å
vurdere maksimal utløpslengde for steinsprang fra utvalgte løsneområder. Resultater
viser at steinsprang kan nå inn i området ved to steder i nordøst. Basert på modelleringer
og potensiale i løsneområder, vurderes det at sannsynligheten for steinsprang er noe
større enn 1/5000 øverst i området.
For de vestvendte skrentene vest i området er det trukket opp faresoner for skrenten bak
kirken og langs jordet mellom hovedveien og Furnesvågen. Berget her er forholdsvis
avrundet, men det vurderes at sannsynligheten for mindre utrasninger er større enn
1/1000 og det er trukket opp faresoner her. Skredfaren kan trolig utbedres med enkel
rensk/sjekk av avgrensende blokk. De andre skrentene innen utredningsområdet er
mindre og eventuelle utrasninger her vil være av lokal karakter.
17.3.2

Snøskred

Det er ikke registrert snøskredhendelser i området. Etter terrengstudier er det identifisert
et område med potensial for utløsning av snøskred mot utredningsområdet. Potensielle
løsneområder er dekket av tett skog, noe som har en forankringseffekt på snølaget og
redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred. Det vurderes at sannsynligheten for
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snøskred i hele utredningsområdet er mindre enn 1/5000, tatt hensyn til beskyttende skog
i løsneområdet.
17.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Sandvika. Terrenget
vurderes å ikke ha åpenbare forhold (myrer/tjern eller utflatinger), samtidig som de
klimatiske forholdene med forholdsvis små snømengder og kortvarig snødekke, tilsier at
sannsynligheten for eventuelle sørpeskred vurderes meget lav. Det vurderes at nominell
årlig sannsynlighet for sørpeskred i området er mindre enn 1/5000.
17.3.4

Jord- og flomskred

Det er ikke registrert hendelser med jord- eller flomskred i området ved Sandvika og det
er ikke observert spor etter tidligere hendelser, hverken etter flomskred ved leveèr/vifter i
forbindelse med bekkeløpene, eller etter løsmasseskred med erosjonsskar og
avsetninger under brattskrenter. Generelt sett er ikke terrenget bratt nok til at det skal
utløses løsmasseskred. Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for jord- og
flomskred i området er mindre enn 1/5000.
I vegen lengst øst i området hvor lokalbefolkningene har rapportert om «gyngende»
grunn, kan dette skyldes bløte masser (leire/silt) under vei og forstøtningsmur. Dette bør
følges opp ved grunnboringer og geotekniske vurderinger av veigrunn/løsmasser.

18

Nordbotnen
Området ligger på nordsiden av «Pollen», en mindre bukt/vik lengst vest på fastlandet i
Bremanger kommune. Området omkring pollen kalles Botnane.
NVE sine aktsomhetskart viser at området ved Nordbotnen potensielt kan være utsatt for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
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Figur 50. Oversiktskart over delområdet Nordbotnen.

18.1 Beskrivelser
18.1.1

Topografi og terreng

Terrenget ved området stiger slakt fra sjøen og blir gradvis brattere. I vestre del av
utredningsområdet er det en betydelig utflating. Ved om lag 100-120 moh. er det et
markert knekk i terrenget hvor terrenghelningen øker til mer enn 25°. Ved om lag 280
moh. og oppover veksler terrenget mellom steile/vertikale bergskrenter og skrånede
«hyller». Terrenggradienten avtar ved om lag 400 moh.
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Figur 51. Bilde av området ved Nordbotnen.

18.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved Nordbotnen av sandstein, med
lagning som faller om lag 28-30°mot ØSØ. Berget er til dels sterkt oppsprukket og danner
rektangulære blokker.
18.1.3

Løsmasser

Flatere områder opptil urfoten ved om lag 100 moh. består av morenemasser, med
varierende grad av flyttblokker på overflaten (Figur 52). Stedvis er blokktettheten så stor
at det nærmest utgjør et blokkhav, spesielt opp mot urfoten. Tettheten av flytt- og
moreneblokker gjør det utfordrende å finne skredblokker, samtididig som det kan være
vanskelig å sikkert skille steinsprang- og flyttblokker. På utflatingen i nordvest er det
observert enkelte blokk som tolkes som skredblokk basert på posisjonering på overflaten
og rundingsgrad (Figur 52). Over ca. 100 moh. ligger betydelige avsetninger av ur, delvis
som en jevn ur under skrenten stedvis modifisert med mindre lober og delvis urmasser i
lober.
Det er ikke observert åpenbare nylige hendelser av steinsprang eller andre skred utover
mulig spor etter våte snøskred i urskråningen iht. lokal informant (se kap. 18.2)
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Figur 52. Bilde av blokker foran urfoten ved Nordbotnen. To blokker på overflaten vurderes å være
mulig steinsprangblokker. De fleste blokkene på flaten er morene- eller flyttblokk.

18.1.4

Drenering

Området som drenerer ned til utredningsområdet er begrenset i areal og dreneringen er
begrenset til mindre bekker.

18.2 Skredhendelser
18.2.1

Skreddatabaser

Det er ingen registrerte hendelser i NVEs [1] database for skredhendelser innen selve
utredningsområdene.
En hendelse er rapportert fra vegvesenet [9] fra 2000. Det er ingen informasjon om
denne hendelsen utover at den avsatte steinmateriale i veien. Det er informert om et
ytterligere hendelse her fra lokale (se 18.2.2).
18.2.2

Opplyst fra informanter

Fra skråningen over Nordbotnen opplyses det av lokal informant at det er to hendelser av
snøskred i forbindelse med 1 m snøfall ved nordlige vinder. Temperaturen steg og
nedbøren gikk over til regn. To snøskred i to forskjellige renner ble utløst. Skredene
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stoppet på raskjeglene, betydelig over foten av skråningen. Ifølge informant kan spor i
viften relateres til disse to skredhendelsene. De klimatiske forholdene omkring
hendelsene, stoppunkt og avsetninger i skråningene tyder på at dette er våte snøskred.
I tillegg er det opplyst fra lokal informant at det har vært en steinspranghendelse øst for
utredningsområdet, ved hendelsen listet i avsnitt 18.2.1. Blokker krysset veien og havnet
delvis i sjøen.

18.3 Skredfarevurdering
18.3.1

Steinsprang

Avsetninger i form av ur utgjør åpenbare spor etter omfattende tidligere
steinsprangaktivitet. Lagning og oppsprekking i berget tilsier at det er hovedsakelig snakk
om steinspranghendelser med begrensede volumer.
Det er utført modelleringer i Rockyfor3D for å simulere utløpslengder. Det er benyttet
blokkstørrelser opptil 10 m3. Simuleringene indikerer at for blokker opptil 1 m3 vil
tilnærmet alle blokker stoppe i uren. Større blokker (10 m3) stopper også hovedsakelig i
uren, enkelt blokker når inn i utredningsområdet.
Basert på observasjoner og simuleringer vurderes det at det er forholdsvis liten
sannsynlighet for steinsprang inn i utredningsområdet. Den årlige nominelle
sannsynlighet for steinsprang vurderes å være større enn 1/5000 i en sone øverst i
utredningsområdet i Nordbotnen.
18.3.2

Snøskred

Vegetasjonsforhold og terrengruhet i Nordbotnen ligger til rette for at det kan gå snøskred
fra skråningen over utredningsområdet, samtidig som det er observert hendelser med
snøskred i skrenten. Terrengets ruhet med steile/vertikale skrenter og urmasser i de
mellomliggende skråningene, tilsier at eventuelle skred i liten grad løsner samt at
eventuelle skred vil være av lite volum. De observerte hendelsene har også vært små og
stoppet betydelig over urfoten.
En helhetsvurdering av terrengforholdene samt den klimatiske situasjonen med
forholdsvis korte perioder med snø, vurderes sannsynligheten for at større snøskred skal
løsne som meget liten, og at rekkevidden for eventuelle snøskred vil være forholdsvis
kort. Det vurderes at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred innen
utredningsområdet i Nordbotnen er mindre enn 1/5000.
18.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Nordbotnen og det
vurderes ikke å være åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her.
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred i området ved Nordbotnen er
mindre enn 1/5000.
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18.3.4

Jord- og flomskred

Spor i skråningen med kanaler og vifter indikerer at det går flomskred i skråningen bak
utredningsområdet ved Nordbotnen. Avsetningene er begrenset til skråningen og det er
ikke spor etter hendelser ned mot utredningsområdet. Løsmassene i skråningen er
hovedsakelig ur uten fare for større utglidinger som kan nå ned til utredningsområdet.
Faren for jord- og flomskred mot eller innen utredningsområdet på Nordbotnen vurderes
til å være mindre enn 1/5000.

19

Sørbotnen
Området ligger på sørsiden av «Pollen», en mindre bukt/vik lengst vest på fastlandet i
Bremanger kommune. Området omkring pollen kalles Botnane. Fylkesveg 577 krysser
gjennom utredningsområdet som i alt omfatter 11 bygninger.
NVE sine aktsomhetskart indikerer at området ved Sørbotnen potensielt kan være utsatt
for steinsprang og snøskred.

Figur 53. Oversiktskart over delområdet Sørbotnen.
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19.1 Beskrivelser
19.1.1

Topografi

Terrenget i utredningsområdet stiger slakt opp fra sjøen. Over veien og bebyggelsen øker
terrenggradienten gradvis opp til uren og bergskrenten over. Bergskrenten består av en
steil til subvertikal vegg opp til toppen kalt «Opnaren» på 287 moh.

Figur 54. Oversiktsbilde over området ved Sørbotnen.

19.1.2

Berggrunn

I følge NGUs [3] kartlegging består berggrunnen ved Sørbotnen av sandstein, med
lagning som faller om lag 28-30°mot ØSØ. Berget er til dels sterkt oppsprukket og danner
rektangulære blokker (Figur 55).
19.1.3

Løsmasser

Flatere områder består av morenemasser, med varierende grad av flyttblokker på
overflaten (Figur 55). Oppunder skrenten ligger betydelige avsetninger av ur, spesielt
sentralt over utredningsområdet der skrenten er mest bratt. Ytterkanten av uren er
forholdsvis markert, men det observeres mye blokk mellom urfoten og ned til steingarden
i overkant av eiendommene. Noen av disse er åpenbart steinsprangblokker, mens det er
vanskelig å bestemme sikker opprinnelsen til andre (flyttblokker eller steinsprang).
Blokker som mulig kan ha opprinnelse som skredblokk er observert ned i bakkant av
tunet på eiendom gnr/bnr 54/3. Det observeres ingen klare spor etter nylig
steinsprangaktivitet.
19.1.4

Drenering

Området som drenerer ned til utredningsområdet er begrenset i areal og dreneringen er
begrenset til mindre bekker.
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Figur 55. Bilder fra området i Sørbotnen. a) Bilde av østre deler av skråning over
utredningsområdet. b) Nærbilde av nedre bergskrent og topp av ur omtrent over midtre del av
området. c) Steinsprangblokk omtrent 60 m utenfor urfoten. d) Terreng i skråningn over vestre del
av området. Stor flyttblokk er synlig i horisonten.

19.2 Skredhendelser
Det er ingen registrerte tidligere skredhendinger i NVEs skreddatabase [1].
Det er rapportert en mindre hendelse med steinsprang ned mot veien på andre siden
(vest) av Opnaren [9]. Volumet på skredet var mindre enn 1m 3 og løsneområde lå i
skråningen over veien, 0-50 m over veibanen.

19.3 Skredfarevurdering
19.3.1

Steinsprang – steinskred

Grad av oppsprekking og avsetninger i underkant av brattskrenten over
utredningsområdet viser at det har vært steinsprangaktivitet i området. Avsetninger etter
tidligere steinsprang viser at det har vært hendelser med utløp ned til steingarden sentralt
i området, og ned mot bebyggelsen i østre deler. Muligens har det også vært steinsprang
med utløp ned til tunet på eiendommen gnr/bnr 54/3.
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Basert på observasjoner og simuleringer vurderes nominell årlig sannsynlighet for
steinsprang å være større enn 1/1000 i det sørøstre hjørnet av utredningsområdet.
19.3.2

Snøskred

Terrenget over Sørbotnen er i hovedsak vertikale/steile skrenter med enkelte mindre
utflatinger mellom, og har i hovedsak ingen større akkumulasjonsområder som er bratte
nok til at det kan mobiliseres snø. Område ved 150 moh. med ur har dog en forholdsvis
jevn overflate med helning på 35-45°. Overflater med ur er av høy ruhet og ikke typiske
løsneområder for snøskred, men det kan ikke utelukkes at det kan løsne skred fra
området. Skredet vil pga. forholdsvis liten høydeforskjell ha begrenset utløp. Nominell
årlig sannsynlighet for snøskred vurderes å være større enn1/1000 inn i en lobe ned mot
huset på gnr/bnr 54/19, men sannsynligheten vurderes som mindre enn for steinsprang,
og faresonene for steinsprang dekker fullstendig området med vurdert snøskredfare.
19.3.3

Sørpeskred

Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Sørbotnen og det vurderes
ikke å være åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her.
Det vurderes at det ikke er fare for sørpeskred innen utredningsområdet ved Sørbotnen.

19.3.4

Jord- og flomskred

Det er ikke registrert hendelser med jord- eller flomskred området ved Sørbotnen og det
vurderes ikke å være forhold som tilsier at slike skred kan utløses her. Morenemassene i
området ligger for slakt til at disse kan mobiliseres i skred. Urmassene i bakkant av
området er til dels tilstrekkelig bratt men vurderes å være grove slik at eventuelle
mobilisering av stein vil være i form av mindre tilpasninger/erosjon av urfronten og vil ikke
nå inn i undersøkelsesområdet.
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred i området ved Sørbotnen er
mindre enn 1/5000.
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Vedlegg 4-5 - Faresonekart
Bremangerbygda 3
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

k

Snøskred

"

Steinsprang

Dokumentnr.: 22371001-R01-A03 - Vedlegg 4-5
Oppdrag:
22371001 - NVE, Skredfarekartleging, Bremanger

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM Zone 32N
0

90

180
meter

Utarbeidet av:
NOLOHN

Kontrollert av:
NOMOLI

Skala (A3):
1:7 000

Dato:
17.02.2017

360

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-6 - Faresonekart
Bremangerbygda 4
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
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Dimensjonerende skredtype
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"

Steinsprang
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Vedlegg 4-7 - Faresonekart
Svarstad/Varpe 1
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype
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"

Steinsprang

Dokumentnr.: 22371001-R01-A03 - Vedlegg 4-7
Oppdrag:
22371001 - NVE, Skredfarekartleging, Bremanger

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM Zone 32N
0

90

180
meter

Utarbeidet av:
NOLOHN

Kontrollert av:
NOMOLI

Skala (A3):
1:7 000

Dato:
17.02.2017

360
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Vedlegg 4-8 - Faresonekart
Svarstad/Varpe 2
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
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Dimensjonerende skredtype
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Vedlegg 4-9 - Faresonekart
Berle 1
Tegnforklaring
Utredningsområder
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Dimensjonerende skredtype
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-10 - Faresonekart
Berle 2
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype
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Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-11 - Faresonekart
Hunskår
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype
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Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-12 - Faresonekart
Skatestraumen 1
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-13 - Faresonekart
Skatestraumen 2
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-14 - Faresonekart
Kollset oppvekst
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype
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Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-15 - Faresonekart
Davik 1
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype
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Snøskred

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-16 - Faresonekart
Davik 2
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

£

Jord- og flomskred

k

Snøskred

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-17 - Faresonekart
Ålfoten
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

£

Jord- og flomskred

k

Snøskred

"

Steinsprang

£

Sørpeskred
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-18 - Faresonekart
Svelgen 1
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/100
> 1/1000
> 1/5000
Beskyttende skog

Dimensjonerende skredtype

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-19 - Faresonekart
Svelgen 2
Tegnforklaring
Utredningsområder
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> 1/100
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Beskyttende skog

Dimensjonerende skredtype
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Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-20 - Faresonekart
Ytrehus
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-21 - Faresonekart
Sandvika
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/1000
> 1/5000
Beskyttende skog

Dimensjonerende skredtype

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-22 - Faresonekart
Nordbotnen
Tegnforklaring
Utredningsområder

Fareklasse
> 1/5000

Dimensjonerende skredtype

"

Steinsprang
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 4-23 - Faresonekart
Sørbotnen
Tegnforklaring
Utredningsområder
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Dimensjonerende skredtype
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