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Forord
Et nasjonalt kartgrunnlag - faresonekart skred - er under etablering for områder med stort skadepotensial
fra skred i bratt terreng. Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et
viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid.
Hovedmålet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av skredfare til bruk i
arealplanlegging og beredskap mot skred. Kartleggingen vil også gi bedre grunnlag for vurdering av
sikringstiltak.
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover,
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Det er
utarbeidet lister med geografiske områder som prioriteres for kartlegging av fare for skred i bratt terreng
ved eksisterende bebyggelse.
Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Vågsøy kommune, Sogn og
Fjordane fylke. Arbeidet er utført av Sweco Norge AS.
I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEKlO, som viser faresoner for
skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som
utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg.
Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges.

Oslo, april 201 7
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1

Innledning
Sweco Norge har på oppdrag fra NVE kartlagt skredfaren i 16 utvalgte områder i Vågsøy
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 Vågsøy kommune.

Følgende områder er utredet (Figur 1):
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Det er i løpet av oppdraget gjennomført ett møte med Vågsøy kommune representert av
Janne Midtbø i forbindelse med feltarbeidet. Det har i tillegg blitt gjennomført ett
oppstartsmøte med NVE representert av Andrea Taurisano og Håvard Juliussen, samt to
fremdriftsmøter med NVE representert av Yngve Midtun og Jaran Wasrud.

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 det her
tilgjengelig 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



Berggrunnskart i 1:250.000 skala dekker hele kommunen [1].



Løsmassekart i 1:50 000 skala omfatter kun området Refvika [2].



Løsmassekart i 1:250.000 skala dekker hele kommunen og er benyttet. Disse er i
mindre grad nyttige på grunn i lavt detaljnivå og usikkerheter i kartleggingen som
hovedsakelig er utført uten feltbefaringer [2].

Skredhendelser

Tidligere skredhendelser er i regi av NGU/NVE sammenstilt og presentert på
«skrednett.no» [3]. 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 [4] som enkelte ganger omfatter tilleggsinformasjon fra
hendelsene som er registrert på Skrednett.

2.4

Programvare

I kartleggingsarbeidet er det benyttet ArcGis 10.4. Programmet er koblet opp med WMS
kartløsninger med flyfoto og raster bakgrunnskart levert av Geodata AS [5], geologiske
kart fra NGU og skredkart fra NVE [3]. Det er lagt inn nødvendige kart data fra Norge
Digital ved behov.
Det er på befaring benyttet georefererte kart og kartplotter på iPad for best mulig å
stedfeste observasjoner og inkludere disse direkte inn i en kartløsning.
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2.5

Befaring

Det ble utført befaringer i til fots i terrenget i uke 25 (20.06. – 23.06.2016). Alle områdene
ble kartlagt av geologene Espen Eidsvåg og Roger Sørstø Andersen.
Det ble utført en helikopterbefaring den 21.06.2016 for å bedre kartlegge løsneområdene
og få bedre oversikt over områdene. Samtlige områder ble overflydd. På grunn av lav sol
var det vanskelige lysforhold i forhold til fotografering for noen av områdene.
Det er samlet inn GPS-logg underveis i befaringene, men på grunn av teknisk svikt en av
feltdagene foreligger det ingen logg for en av dagene, samt for helikopterbefaringen.

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 utløsing av skred
i løssnø 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
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
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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 skåningene 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 utrasing 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
Vågsøy kommune ligger i kystområdene på nordsiden av Nordfjorden i Sogn og
Fjordane. De kartlagte områdene er lokalisert spredt i hele kommunen, men de fleste
ligger langs Ulvesundet (Figur 1).

4.1

Topografi, geologi og geomorfologi

Kommunen har en kupert topografi med en del mindre fjell og klipper. Øyen Vågsøy
utgjør en stor del av kommunen, her er høyeste fjell Veten på 613 moh. På fastlandet er
høyeste punkt Sankta Synneva-hornet på 689 moh.
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Det er jevnt over lite løsmasser i terrenget, men enkelte steder morene i de
lavereliggende delene av terrenget. Stedvis er det større urer under bratte skrenter. Marin
grense ligger generelt sett lavt og opptil ca. 10 moh. i de indre delene av kommunen.
Berggrunnen domineres av gneiser og en større sone med mangerittiske bergarter [1].

4.2

Klima

Det er gjort analyser av klima i Vågsøy kommune som grunnlag for å vurdere hvilke
værforhold som kan bidra til å utløse skred. De meteorologiske stasjonene som er
benyttet som datagrunnlag er vist i tabell 1 og figur 2. Data fra stasjonen er hentet fra
Meteorologisk institutt [6].
Tabell 1. Metrologiske stasjoner som er benyttet som datagrunnlag i analyse av klima [6].

Stnr

Navn

I drift fra

I drift til

59100

Hoh Breddegrad Lengdegrad Kommune

Kråkenes Sep 1924
Mai 1991 38
62,0346
fyr
59110 Kråkenes Okt 1991
dd.
75
62,034
59200 Ulvesund Jan 1937
Jan 1996 1
61,9663
59210 Måløy*
10
61,93
59250 Refvik
Jul 1996
dd.
3
61,9985
*For stasjonen Måløy er det bare benyttet data som er interpolerte.

4,9859

Vågsøy

4,986
5,1383
5,12
5,088

Vågsøy
Vågsøy
Vågsøy
Vågsøy

Figur 2: Meteorologiske stasjoner i Vågsøy kommune som er benyttet i klimaanalyse [6].
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4.2.1 Normaler
Temperatur
Vågsøy har et relativt mildt klima, med årsmiddeltemperatur på 7,1°C for stasjonen
Kråkenes [6]. Vinterstid ligger middeltemperaturen på ca. 2-4°C, mens den på
sommerstid er om lag 11-13°C (figur 3). Stasjonen Kråkenes ligger helt ytterst i havgapet.
For stasjonen Måløy som ligger litt lenger inne i landet finnes det kun interpolerte data for
den aktuelle normalperioden. Disse viser en noe lavere årsmiddeltemperatur på 6,7°C,
og at det spesielt om vinteren kan være noe kaldere, med middeltemperatur på rundt 1°C
i januar og februar. Sommeren er også noe varmere her, noe som er naturlig med tanke
på avstanden fra havet, som vil opptre som varmemagasin gjennom året. For øvrig er
temperaturtrenden gjennom året ganske lik for målestasjonene.

MÅNEDSNORMAL MIDDELTEMPERATUR
(°C)
13
13,2

JUL

AUG

11,1
10,5

12,6
13

Måløy*

MAR

2

3,8

5,5
4

4,7
4,5
FEB

3,2
2,5

2,6
0,9

2,8
1
JAN

7,3
6,7

9
8,1

8,2
8,7

10,8
11,5

Kråkenes

APR

MAI

JUN

SEP

OKT

NOV

DES

ÅR

Figur 3: Månedsnormaler for middeltemperatur i normalperioden 1961-1990 for stasjonene
Kråkenes og Måløy [6]. *For stasjonen Måløy er dataene interpolerte.

Nedbør
Klimaet i Vågsøy kommune er relativt fuktig, men med store lokale variasjoner [6].
Årsmiddelnedbøren for stasjonen Kråkenes er 1280 mm, mens det for stasjonen
Ulvesund er 2358 mm, nesten det dobbelte (Tabell 2). Dette er for så vidt naturlig, i og
med at stasjonen Kråkenes ligger ytterst mot havet, før skyer som kommer innover møter
på noe særlig topografiske hindringer. Når skyer kommer lenger inn i landet presses de
oppover, og det kommer mer nedbør. Dataene viser altså at det kan være store lokale
variasjoner i nedbøren i kommunen. Dataene fra stasjonen Ulvesund vurderes å være
mest representative for de fleste av områdene som er vurdert i denne rapporten. Figur 4
viser at det normalt kommer nedbør gjennom hele året, men betydelig mest på høsten.
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Tabell 2. Nedbørsdata for enkelte av stasjonene i området [6].

Årsnedbør, normal 1961-1990 (mm)
Maks. døgnnedbør (mm)
Maks. snødybde (cm)
Maks. endring snødybde (cm/døgn)

Kråkenes fyr
1280
79,5 (1956)
-

Ulvesund
2358
125,7 (1966)
70 (1981)
70

Refvik
82,8 (2005)
82 (2005)
-

MÅNEDSNORMAL
NEDBØR (MM)

OKT

NOV

138

177
177

SEP

110

144
144

153

JUN

164

MAI

162

APR

84

116
115
61

102
102
55

MAR

62

FEB

112
112

176
175
90

JAN

84

117

161
160

218
218

262
262

288
288

Måløy*
297
297

Ulvesund

305
305

Kråkenes

JUL

AUG

DES

Figur 4: Månedsnormaler for nedbør i normalperioden 1961-1990 for stasjonene Kråkenes,
Ulvesund og Måløy. For stasjonen Måløy er dataene interpolert.

Snødybde
Snømålinger for stasjonene Ulvesund og Refvik viser at maksimal snødybde for disse
stasjonen er henholdsvis 70 og 82 cm (tabell 2). Videre viser interpolerte data for
kommunen at gjennomsnittlig årsmaksimum for snødybde i normalperioden 1971-2000
var 25-50 cm i de lavereliggende delene av kommunen og 50-100 cm i de
høyereliggende områdene [7].
Vind
For stasjonen Kråkenes viser vinddata [6] at det blåser mye, spesielt fra sørlig og sørsørvestlig sektor (figur 5). Om lag 10 % av vinden som er målt i perioden 1993-2015 på
stasjonen består av sterke vinder i kuling, storm og orkan styrke, også dette primært fra
sørlig og sør-sørvestlig sektor. Videre viser dataene at det sjelden er vindstille, kun 4 %
av tiden. Det bemerkes at Kråkenes er et 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 for stasjonen Kråkenes.

4.2.1 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) [6].
Dataene viser at forventet 1-døgnsnedbør med returperiode 100 år er i størrelsesordenen
88-160 mm for de ulike målestasjonene. Dette stemmer greit overens med maksimale,
målte verdier for 1 døgn, som ligger i størrelsesordenen 80-126 mm (tabell 2). For 1døgsnedbør med returperiode 1000 år er forventet nedbør i størrelsesordenen 112-213
mm. Den påregnelige, maksimale 1-døgnsnedbøren (PMP) for stasjonene er i
størrelsesordenen 245-435 mm.
For 3-døgnsnedbør med returperiode 100 år er forventet nedbør i størrelsesordenen 112250 mm. For 3-døgnsnedbør med returperiode 1000 år er forventet nedbør i
størrelsesordenen 138-321 mm. Den påregnelige, maksimale 3-døgnsnedbøren (PMP)
for stasjonene er i størrelsesordenen 298-675 mm.
Det vises tydelig av dataene at det er store lokale forskjeller for nedbør og for
størsteparten av de kartlagte områdene er det nok de høyeste verdiene (fra
målestasjonen UIvesund) som er mest representative, da denne ligger nærmest.
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Tabell 3: Forventet 1-døgnsnedbør med ulike returperioder for tre målestasjoner i Vågsøy
kommune [6].

Stasjon

Returperiode
(år)

Metode

Årsverdi

Kråkenes
fyr

100
1000
100
1000
PMP*
PMP*
100
1000
100
1000
PMP*
PMP*
100
1000
100
1000
PMP*
PMP*

GUMBEL
GUMBEL
NERC
NERC
NERC
HERSHFIELD
GUMBEL
GUMBEL
NERC
NERC
NERC
HERSHFIELD
GUMBEL
GUMBEL
NERC
NERC
NERC
HERSHFIELD

88
112
95
140
252
245
160
206
154
213
329
435
106
129
119
170
286
250

Ulvesund

Refvik

Vinter
(jan,
feb,
des)
65
85
69
106
206

Vår
(mar,
apr,
mai)
53
70
55
87
177

Sommer
(jun, jul,
aug)
62
80
67
104
202

Høst
(sep,
okt,
nov)
93
122
91
135
245

136
180
122
174
290

85
110
87
129
238

93
119
97
142
254

149
190
145
202
319

82
104
87
129
238

55
70
64
99
196

102
132
101
148
261

109
141
109
158
273

*Probable Maximum Precipitation – Påregnelig maksimal nedbør
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Tabell 4: Forventet 3-døgnsnedbør med ulike returperioder for tre målestasjoner i Vågsøy
kommune [6].

Stasjon

Returperiode
(år)

Metode

Årsverdi

Kråkenes
fyr

100
1000
100
1000
PMP*
PMP*
100
1000
100
1000
PMP*
PMP*
100
1000
100
1000
PMP*
PMP*

GUMBEL
GUMBEL
NERC
NERC
NERC
HERSHFIELD
GUMBEL
GUMBEL
NERC
NERC
NERC
HERSHFIELD
GUMBEL
GUMBEL
NERC
NERC
NERC
HERSHFIELD

112
138
123
176
292
298
250
321
224
296
402
675
154
187
166
228
341
369

Ulvesund

Refvik

Vinter
(jan,
feb,
des)
86
107
95
140
252

Vår
(mar,
apr,
mai)
75
99
76
116
220

Sommer
(jun, jul,
aug)
79
97
91
135
245

Høst
(sep,
okt,
nov)
118
148
122
174
290

213
279
184
249
357

131
170
126
179
295

139
175
142
199
315

228
291
209
279
385

133
172
129
182
299

80
99
91
135
245

160
210
145
202
319

149
185
155
215
330

*Probable Maximum Precipitation – Påregnelig maksimal nedbør

4.2.2 Informasjon fra lokalkjente
Gjennom intervju med lokalbefolkning har det kommet frem en del relevante opplysninger
knyttet til klima og værforhold. Det er også funnet opplysninger om skred som er gått
utenfor de aktuelle områdene, men som likevel formidles her da disse skredhendelsene
indirekte gir informasjon om vær- og klimaforhold.
Mellom Raudeberg og Kvalheim går det en vei i bratt terreng. Her er det opplyst at det
har gått en rekke snøskred [8] opp gjennom de siste ca. 70 årene. Også langs veien
videre ut mot Kråkenes fra Kvalheim er det opplyst å ha gått snøskred i historisk tid.
Ansatte i teknisk etat i kommunen uttalte i intervju med Sweco at det på generell basis
har gått svært få snøskred i området [9]. Videre forteller de at det vinterstid kan være
opptil 1 m snø i lavlandet, mens det i fjellene kan være betydelig mye mer snø, stedvis
med store skavler. På veien til Kråkenes som i et parti går over 300 moh. er det opplyst at
det enkelte vintre har vært opptil 4-5 m snø i veien i forbindelse med brøyting, da primært
fokksnø.
I forbindelse med en jordskredhendelse på vestsiden av Refvika omkring år 2005, er det
opplyst at det var store nedbørsmengder helt lokalt, mens det bare noen kilometer lenger
sør ved Måløy var oppholdsvær på samme tidspunkt [9].
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4.3

Faktorer for utløsning av skred i Vågsøy
4.3.1 Steinsprang
Prosessene som fører til utløsning av steinsprang er komplekse [10], og vil i liten grad
være spesielle i forhold til de naturgitte forholdene (terreng, meteorologi etc.) i Vågsøy.
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 Vågsøy 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 komme 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
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
er derfor vurdert spesielt for hvert 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 [11]. Det er få observerte
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sørpeskred i eller omkring områdene i Vågsøy, 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. I Vågsøy, 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 henholdsvis 12
timer, 24 timer og en uke, utgjøre stor fare for jord- og flomskred [10]. For Vågsøy utgjør
dette i henholdsvis om lag 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.
Elementer som snøsmelting, teleløsning mm. vil også kunne være faktorer som påvirker
utløsing av jord- og flomskred.

5

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

5.1

Forarbeid

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
informasjonen 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 kvalitativ befaring ved å
observere skredrelaterte spor og terrengformer relevante for fastsettelsen av faresoner.
Det ble derfor lagt 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 ga oversikt over områdene samt bedre detaljkunnskap over
løsneområdene.
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Ettersom formålet med feltarbeidet (og registreringskartene) er å vurdere skredfare er det
primært fokusert på å registrere observasjoner som er relevante i forhold til skredfare.
Kartleggingen av elementene oppgitt i tegnforklaringen i registreringskartene er derfor
ikke komplett for områdene, men viser det vi har observert som vi mener er relevant for
våre vurderinger av skredfare.
Under feltbefaringen ble det lagt vekt på å kommunisere med lokalbefolkning for å få
supplerende skredhistorikk utover det som er registrert i på skrednett.no.

5.3

Identifisering av løsneområder

Ulike skredtyper løsner ved forskjellig terrenghelning, og helningskartet er benyttet for å
identifisere potensielle løsneområder for ulike skred (se kapittel 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, f. eks.
terrengruhet og skog/vegetasjon.
Løsneområder som har betydning for faresonene er vist i registreringskartene 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
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 ikke åpenbart er dimensjonerende, og denne skredtypen
ikke når frem til bebyggelse med høyere årlig nominell 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.
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5.4.2 Steinsprang/steinskred - RockyFor3D
Der det er relevant er steinsprangmodellen RockyFor3D [12] benyttet som et
hjelpemiddel 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.
Som grunnlag for modelleringene er det lagt til grunn realistiske terrengparametere,
kartlagt for tilnærmet homogene områder i skråningen (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. Det er også utført forenklede
modelleringer ved hjelp av RockyFor3D som en initiell modell for å fastsette videre behov
for modelleringer og vurderinger.
Det er gjort modelleringer med forskjellige blokkstørrelser for alle områder. Det er gjort
vurderinger av hvilke blokkstørrelser som er mest representative for hvert enkelt område
basert på oppsprekking og observasjoner ved 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
for å for å definere løsneområder, samt klimatiske data sammen med skråningenes
eksposisjon og terrengets potensiale til å akkumulere vindtransportert snø. Det er
benyttet terrengmodeller med oppløsning på 5x5m i snøskredmodelleringene.
De utførte klimaanalysene viser at maksimal 3-døgnsnedbør i vintermånedene med
returperiode 100 år og 1000 år, samt påregnelig maksimal nedbør er henholdsvis 184,
249 og 357 mm. Imidlertid er dette et område som også vinterstid har en del mildvær, og
det forventes derfor ikke at slike nedbørshendelser alltid vil komme som snø. Det må
også tas i betraktning at det sjelden ligger snø på bakken gjennom hele vinteren her.
Dette reduserer sannsynligheten for at det oppstår snøforhold som gjør det mulig at det
utløses store flakskred.
Løsnetykkelsene for snøskred benyttet i modelleringene for ulike returperioder tar i
betraktning alle disse faktorene. Vi vurderer på generell basis at værforholdene som skal
til for utløsning av større snøskred vil kunne forekomme, men vil være ganske sjeldne. På
bakgrunn av dette resonnementet har vi 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.
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.
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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 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. Det er ikke modellert alle løsneområder, men valgt ut representative
løsneområder som representerer de skredene som går lengst i en gitt skredbane.
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:


Årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100



Årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000



Årlig nominell 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.
Vurderingene er gjort ut fra et detaljeringsnivå på 1:5000-skala. Mindre lokale skrenter
kan pga. detaljeringsnivået på denne måten falle utenfor kartleggingen.
Faresonekartleggingen omfatter utelukkende naturlig terreng. Skjæringer i berg, murer og
fyllinger er således ikke vurdert. Det er ikke utført en fullstendig kartlegging av slike
elementer, men der de likevel er observert i felt er de merket av med eget symbol på
faresonekartet i vedlegg 4.

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
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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 [13]. I Vågsøy er det både løvskog og barskog. Løvskog har en
mindre beskyttende effekt sammenlignet med barskog. Det er i dag en oppfatning om at
skog 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 usikkerhet til i hvor stor grad effekten av skogen er, anbefales det
at skogen ikke hugges i enkelte områder i Vågsøy både for skogenes mulig
stabiliserende effekt av snødekket 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

Refvika
Området ligger på østsiden av Refviksanden og strekker seg ca. 900 m i nord-sørlig
retning (Figur 6). Det er noe bebyggelse i den nordlige delen av området, samt enkelte
hus også i den sentrale delen. Deler av området er berørt av aktsomhetssonene for
snøskred og steinsprang [3].

Figur 6: Oversiktskart over området Refvika.

6.1

Beskrivelser

6.1.1 Topografi og helning
Skråningen i og over området går opp mot Høgehornet (ca. 250 moh.) i sør og
Kyvehornet (167 moh.) sentralt (Figur 7). Skråningen preges primært av mindre, bratte
skrenter, hyller og utflatinger, samt noen partier som er om lag 30-50° (Figur 8).

repo002.docx 2013-06-14

17 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

Figur 7: Oversikt over den sørligste delen av området med Høgehornet oppe til høyre.

6.1.2 Berggrunn
Berggrunnen i den nordlige delen av området er av NGU kartlagt som «amfibolitt, lagdelt
amfibolitt, amfibolrik gneis, hornblende-glimmergneis» [1]. Her er berget hovedsakelig
massivt, uten veldig mange sprekker, men det er fortsatt observert enkelte avgrensede
blokker i bergskrenter. Foliasjonen i berget faller mot øst, det vil si inn i skråningene.
I sør er berggrunnen kartlagt som «biotitthaldig granittisk gneis, glimmergneis,
kvartsglimmergneis, augegneis, mange stader migmatittisk; tunne soner med
granatamfibolitt, granatglimmerskifer og anortositt» [1]. Her er berget i skrentene relativt
oppsprukket. Det er observert et sprekkeplan som faller mot øst, altså for det meste inn i
skrentene.
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Figur 8: Den sentrale og sørlige delen av området. Her er det enkelte partier som er 30-50°, samt
enkelte skrenter skjult inne i skogen.

6.1.3 Løsmasser
Nede på flaten, vest for vegen gjennom området er løsmassene kartlagt av NGU som
marine strandavsetninger [2]. Over veien er det i den sørlige halvdelen av området og
skråningen over det kartlagt partier med tykk, sammenhengende morene, samt enkelte
partier med bart fjell. Her er det observert en del blokk i terrenget på opptil ca. 1-2 m3.
Disse ligger primært rett i underkant av lokale skrenter, stedvis i overgangen mellom skog
og åpne marker (Figur 9).
I den nordlige halvdelen er det primært kartlagt bart fjell, men også noen partier med
tynn, usammenhengende morene. Sørøst for området, oppunder Høgehornet er det
kartlagt skredavsetninger (steinur).
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Figur 9: En blokk ligger i terrenget under en skrent, i overgangen mellom granskog og åpen mark.

6.1.4 Drenering
Det er ikke kartlagt noen sammenhengende bekker gjennom området på Statens kartverk
sitt kartgrunnlag [5]. Det er imidlertid kartlagt enkelte mindre bekker sentralt, og en mindre
bekk helt nord. Refvikelva renner gjennom den nedre, sørlige delen av området. Arealet
som drenerer til området er ganske begrenset, og strekker seg bare et par hundre meter
øst for selve området til skråningen slakker av og terrenget heller andre veien, mot øst og
nord.
6.1.5 Vegetasjon
Området preges av åpne marker med gress, samt enkelte felt med granskog og løvskog,
spesielt i de bratteste partiene.

6.2

Skredhendelser
I den nordlige delen av området, ved Neset, gikk det et steinsprang den 20. nov 2006.
Skredet er registrert av Statens vegvesen [4]. Skredet påførte ikke vegen vesentlige
skader. Trolig løsnet det fra en skrent eller skjæring langs veien. Volumet på skredet er
registrert som 1 m3. Skredet gikk i en periode med mye regn.

repo002.docx 2013-06-14

20 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

Rett nord for områdets avgrensning er det registrert et løsmasseskred, også dette fra en
skrent/skjæring langs veien [4]. Skredet var 4 m3, og ble utløst i en periode med regn den
28. jan 2015.
Det er utført en rapport i Refvika tidligere, men denne omtaler ikke det konkrete området
som kartlegges i dette tilfellet [14]. Så vidt Sweco kjenner til er det ikke utført noen
skredsikringstiltak innenfor området.

6.3

Skredfarevurdering

6.3.1 Steinsprang – steinskred
Det er flere bratte skrenter i og rett over området hvor det stedvis er avgrensede
steinblokker. Enkelte steder er det observert steinblokker i underkant av disse. Det
vurderes som sannsynlig at det også har skjedd utfall som er ryddet eller på annet vis
fjernet i forbindelse med menneskelig aktivitet i området. Basert på våre faglige
vurderinger på stedet, samt modelleringsresultater vurderer vi at steinsprang som løsner
fra skrentene kan nå et godt stykke nedover skråningene, stedvis lenger enn lengste
observerte avsetning.
Vi vurderer at det under de aktuelle skrentene er årlig nominell sannsynlighet for
steinsprang større enn 1/1000 og 1/5000. Sannsynligheten for steinsprang er ikke vurdert
å være større enn 1/100 noen steder innenfor området.
6.3.2 Snøskred
Det vurderes å ikke være noen aktuelle løsneområder for snøskred i eller over området.
Kun mindre utrasinger som ikke vil utgjøre noen betydelig fare vil kunne skje i mindre
skråninger.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området er mindre enn
1/5000.
6.3.3 Sørpeskred
Det er ikke observert noen løsneområder for sørpeskred som kan være av betydning for
området.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
6.3.4 Jord- og flomskred
De delene av skråningen i området som er brattere enn ca. 25-30° har for det meste lite
løsmasser. Det er ingen større drensløp som påvirker området. Det er heller ikke
observert avsetninger som kan knyttes til jord- og flomskred.
På bakgrunn av dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og
flomskred i området er mindre enn 1/5000.
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Kvalheim
Området Kvalheim strekker seg om lag 1 km langs den sørlige fjellsiden av Traneberget
(418 moh.) (Figur 10). I den østlige delen av området er det en del bebyggelse, mens det
lengst vest er enkelte spredte bygg. Området berøres av aktsomhetskartene for
steinsprang og snøskred [3].

Figur 10: Oversiktskart over området Kvalheim.

7.1

Beskrivelser

7.1.1 Topografi og helning
Området ligger i nedre del av skråningen under Traneberget (418 moh.). Fra ca. 150-200
moh. og oppover er skråningen er brattere enn 30°, men med en del lokale skrenter som
er brattere enn 50-60° (Figur 11). Spesielt i øvre delen rett under Traneberget er det
svært bratt.

repo002.docx 2013-06-14

22 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

Figur 11: Oversiktsfoto over den sentrale delen av skråningen, med Traneberget øverst sentralt i
bildet og bebyggelse nederst til høyre.

7.1.2 Berggrunn
Berggrunnen i hele området og skråningen over er av NGU kartlagt som granodiorittisk,
båndet gneis [1]. Berget er relativt massivt, men med tydelig oppsprekking langs enkelte
sprekkesett. Blokkene som avløses av sprekkene er for det meste i størrelsesordenen
0,5-2 m3 (Figur 12). Også i lokale skrenter rett over husene er det observert enkelte
avgrensede blokk. Foliasjonen i berget faller slakt innover i skråningen der den er synlig.
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Figur 12: Eksempel på en av skrentene i skråningen over området.

7.1.3 Løsmasser
I den nedre, vestlige delen av området er det av NGU kartlagt partier med tykk,
sammenhengende morene [2]. I et parti inne i granskogen over dette er det observert en
rekke blokker i terrenget, men i relativt slakt terreng (Figur 13). For øvrig er resten av
området kartlagt av NGU som tynn, usammenhengende morene. I skråningen over
området er det kartlagt bart berg eller tynt, usammenhengende løsmassedekke. Lokalt
under enkelte skrenter er det observert steinurer, men med liten utstrekning. De meste
som er observert av løsmasser og blokker i området på befaring bærer preg av å være
sterkt forvitret og er trolig morene.
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Figur 13: Et område med en rekke blokker i overflaten i relativt slakt terreng (< 30°).

7.1.4 Drenering
I den bratteste delen av skråningen over området er det ikke kartlagt noen bekker i
området [5]. Spor i vegetasjonen i den brattere del av skåningen tolkes som drensløp. I
de nedre, slakere delene av området er det imidlertid kartlagt enkelte mindre bekkeløp.
Helt øst i kanten av området er en mindre myr. Denne drenerer ut av området.
7.1.5 Vegetasjon
Størsteparten av området har ingen vegetasjon eller bare spredte busker og lyng. Rundt
husene sentralt i området er det noe spredt granskog. Lengst vest i området er det en tett
granskog over bebyggelsen. I en brattere del av skråningen er det observert spor i
vegetasjonen som tolkes å være et drensløp.

7.2

Skredhendelser
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området på Skrednett [3]. Ca. 700 m øst for
områdets avgrensning, ved Lomevatnet, gikk det et snøskred den 4. januar 1996 som
medførte at vegen ble blokkert i en lengde på 50-100 m og ble stengt i ca. 3 timer [4]. Det
var sterk vind fra sør-sørvest i forkant av skredet. Det fremgår ikke av tilgjengelig
dokumentasjon hvor skredet løsnet fra.
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7.3

Skredfarevurdering

7.3.1 Steinsprang – steinskred
I enkelte skrenter vurder vi at det kan det løsne steinsprang. Stedvis er dette bekreftet av
konkrete observasjoner av blokk, mens det andre steder ikke er observert entydige tegn
etter steinsprang. Bergets karakter og oppsprekking gjør imidlertid at man ikke kan
utelukke steinsprang fra skrentene. Utløpslengder for steinsprang er primært vurdert ut
ifra observasjoner og/eller faglige vurderinger i felt basert på for eksempel siktevinkler og
lokaltopografiske forhold.
Vi vurderer at det under de aktuelle skrentene er årlig nominell sannsynlighet for
steinsprang større enn 1/1000 og stedvis med noe lenger utløp 1/5000. Sannsynligheten
for steinsprang er ikke vurdert å være større enn 1/100 noen steder innenfor området.
7.3.2 Snøskred
I skråningen opp mot Traneberget er det en del partier som er brattere enn 30° grader.
Skråningen er imidlertid ganske hyppig brutt opp av skrenter som er brattere enn 60°. For
størsteparten av området vil enten snøskred ikke utløses, eller raskt stoppe opp som
følge av dette.
I den østligste delen av skråningen er det noe slakere. Her vurderer vi at det kan løsne
snøskred med sjeldne mellomrom. Snøskred som løsner her vurderes også i de fleste
tilfeller stoppe opp i selve skråningen, men at det i sjeldne tilfeller kan nå ned til der
terrenget flater ut. Basert på skråningens topografi og våre erfaringer fra lignende
skråninger vurderes det at snøskred kun vil kunne få moderat hastighet, og dermed
stoppe opp relativt raskt der terrenget flater ut. Det er derfor ikke utført mer detaljerte
modelleringer her.
På bakgrunn av dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i
den østligste delen av området er større enn 1/5000, og mindre enn 1/5000 øvrige deler
av området.
7.3.3 Sørpeskred
Det er ikke observert noen løsneområder for sørpeskred som kan være av betydning for
området.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
7.3.4 Jord- og flomskred
Det er for det meste berg i dagen de fleste steder i området hvor det er bratt, eventuelt
tynne dekker med morene eller torv. Det er heller ikke kartlagt større bekker. Mindre
utglidinger av løsmasser høyere oppe i skråningen vil ikke ha lang rekkevidde, og
vurderes ikke å utgjøre en fare for området.
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På bakgrunn av dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og
flomskred i området er mindre enn 1/5000.
I den vestlige delen av området er det en del skog som vurderes å ha beskyttende effekt
mot jordskred.
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Torskangerpollen
Området ligger innerst i og på østsiden av Torskangerpollen (Figur 14). Det er en del
eksisterende bebyggelse i området, spesielt i form av naust. Området er berørt av
aktsomhetskartene for snøskred, steinsprang og stedvis også jord- og flomskred [3].
Aktsomhetskartene utarbeidet av NGI går ned til sjøen langs mesteparten av området [3].

Figur 14: Oversiktskart over området Torskangerpollen.

8.1

Beskrivelser

8.1.1 Topografi og helning
Terrenget stiger fra havnivå hvor mesteparten av bebyggelsen ligger og bratt opp til om
lag 150 moh. For store deler av området er terrenget 10-30° i nedre del opp til ca. 50
moh. Over dette går terrenget de fleste steder i bratte skråninger på 30-50°, men også
med enkelte brattere skrenter.
8.1.2 Berggrunn
Berggrunnen i området består ifølge NGU primært av ulike variasjoner av diorittisk til
granittisk gneis og migmatitt [1]. I et parti i den nordøstlige delen av området er det også
kartlagt ultrabasitt (olivinstein, serpentinitt).
I den sørvestlige delen av området (over veien ut mot Færestranda) er berget tydelig
oppsprukket (Figur 15). Enkelte av sprekkene faller ut av skråningen, som gjør at det kan
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avløses bergblokker som faller ut. I den østlige delen av området er berget de fleste
steder betydelig mer massivt, men også her sprekkesett som muliggjør utfall. Enkelte
steder, spesielt i den bratte bergveggen i den sentrale, østlige delen av området, er
imidlertid berget her også mer oppsprukket.

Figur 15: Oversikt over den sørvestlige delen av området hvor det er skrenter med relativt
oppsprukket berg.

8.1.3 Løsmasser
På NGU sine løsmassekart er det kartlagt skredavsetninger lengst sørvest i området,
samt utover langs veien mot Færestranda [2]. For øvrig er det kartlagt bart fjell i
størsteparten av området, med unntak av et lite parti med tynt morenedekke lengst
sørøst. Ved feltbefaring er det observert en rekke steinsprangavsetninger i området, noen
av dem tett på den eksisterende bebyggelsen (Figur 16).
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Figur 16: I den sentrale, østlige delen av området er det en bratt skrent med mye oppsprekking
hvor det er en betydelig ur i underkant som strekker seg helt ned mot bebyggelsen.

8.1.4 Drenering
I den sørlige delen av området er det av kartverket kartlagt noen mindre bekker [5]. Den
lengste av disse drenerer fra et parti på ca. 200 moh., gjennom Vassmyra og ned mot
bebyggelsen lengst sør i området. For øvrig er bekkene gjennom området små og med
svært begrensede dreneringsområder.
8.1.5 Vegetasjon
Det er noe spredt granskog og løvskog i området, men forøvrig lite vegetasjon.

8.2

Skredhendelser
Det er ikke registrert noen skredhendelser i området på Skrednett [3]. Lokale har opplyst
at det gikk et steinsprang ned mot bebyggelsen en gang tidligere [15]. Steinspranget
stoppet før det traff bygg. Nøyaktig plassering og tidspunkt for hendelsen er ukjent og er
derfor ikke kartfestet.
Nord for området, nærmere Oppedal, gikk det i 2014 et mindre jordskred som medførte
skader på veien [9]. Skredet gikk etter kraftig nedbør.
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Sweco kjenner ikke til at det tidligere det er utført hverken tidligere skredfarevurderinger
eller skredsikringstiltak i området.

8.3

Skredfarevurdering

8.3.1 Steinsprang – steinskred
Det finnes en rekke bratte skrenter over området, både i sørvest og i øst. Lengst sørvest
og i en skrent sentralt i den østlige delen av området er berget ganske oppsprukket, men
det kan også komme utfall i de resterende skrentene over området. Det er observert en
rekke skredavsetninger i form av steinblokker, og det er ikke usannsynlig at en del andre
skredavsetninger har blitt ryddet ved bygging av veier og bebyggelse. Selv om ikke
steinsprang løsner veldig ofte alle steder, er det lite som vil stoppe dem når de først
løsner. Selv om det ikke er observert konkrete avsetninger etter steinsprang i den sørlige
delen av området, er det likevel en rekke skrenter her som vi vurderer at det kan løsne
steinsprang fra.
Basert på modelleringer og observasjoner i felt vurderer vi at det er årlig nominell
sannsynlighet for steinsprang større enn 1/1000 ned til veien og sjøen i øst, og til veien i
sørvest. Sannsynligheten er større enn 1/5000 for at steinsprang skal nå sjøen for hele
området i øst. Det er kun i en ur under et oppsprukket parti i den sentrale, østlige delen
av området at sannsynligheten vurderes å være større enn 1/100 for steinsprang.
8.3.2 Snøskred
Ettersom terrenget er ganske kupert, med en rekke mindre knauser og skrenter er det få
steder hvor det kan løsne snøskred av betydelig størrelse. Der hvor det kan løsne
snøskred vil det være relativt små skred, og de vil ikke få optimale skredbaner.
På bakgrunn av dette vurderes sannsynligheten for snøskred å være større enn 1/5000
enkelte steder inne i selve området, men disse stedene er skredtypen betydelig
underordnet i forhold til steinsprang.
8.3.3 Sørpeskred
Det er enkelte bekkefar og myrer i og over området hvor det i teorien kan løsne
sørpeskred. Det er imidlertid ikke observert tegn på at det har gått sørpeskred her
tidligere. Vi vurderer også at de klimatiske forholdene som skal til for å løsne sørpeskred
vil være svært sjeldne, da de potensielle løsneområdene ikke ligger veldig høyt over
havet.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
8.3.4 Jord- og flomskred
Det er stedvis noe løsmasser i de brattere partiene, men da i skråninger hvor det også
løsner steinsprang. I øvre del av en skråning sentralt i området er det drensspor i
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løsmasser som kan være skredrelatert, men disse fortsetter ikke inn i området og
vurderes ikke å være betydelig. Vi vurderer at det kan løsne mindre jordskred, men både
hyppigheten og utstrekningen av disse vil være underordnet i forhold til steinsprang.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred i området
enkelte steder er større enn 1/1000 og 1/5000. Faren for steinsprang er imidlertid
betydelig større disse stedene, og det er ingen steder hvor jord- og flomskred vurderes å
være dimensjonerende skredtype. Faren for jord- og flomskred vurderes ikke å være
større enn 1/100 noen steder.
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Måløy
Området omfatter mesteparten av tettstedet Måløy med 3243 innbyggere [16]. Området
strekker seg drøye 2 km fra Seternes i sør til Gottebergshammaren i nord (Figur 17).
Store deler av området er omfattet av soner med potensiell skredfare på NVE sine
aktsomhetskart, både for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred [3].

Figur 17: Oversiktskart over området Måløy.

9.1

Beskrivelser

9.1.1 Topografi og helning
Måløy er omkranset av fjelltoppene Veten (613 moh.) og Gottrøysa (556 moh.) i nordvest
(Figur 18). Her er terrenget i nedre del av skråningen ved bebyggelsen for det meste
slakere enn 30°. Over bebyggelsen er det stedvis litt brattere, mens det over 2-300 moh.
stort sett er 30-50° bratt opp mot disse fjellene.
Sørvest i området stikker en mindre høyde opp, Ellingskarhornet (149 moh.). Øst og sør
for Ellingskarhornet og ved Seternes er det en skråning, stedvis med bratte bergskrenter
på over 60° helning ned mot bebyggelsen.
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Figur 18: Oversikt over den nordlige delen av området med Gottrøysa til høyre og Veten til venstre.
Øvre del av skråningen opp mot Gottrøysa preges av forvitringsmateriale med erosjonskanaler.

9.1.2 Berggrunn
I følge NGU er berggrunnen i den nordlige delen av området mangerittsyenitt, mens det i
den sørlige delen er granodiorittisk båndet gneis [1]. I to mindre partier, sentralt i området
har NGU kartlagt ultrabasitt (olivinstein, serpentinitt).
Berget som er eksponert i skrentene i sør ved Ellingskarhornet har et tydelig sprekkesett
som faller om lag 30° mot øst, det vil si ut av skrentene (Figur 19). Inne i bebyggelsen er
det observert enkelte skjæringer med noe oppsprukket berg, samt en større skjæring
rundt idrettsbanen vest for Ellingskarhornet.
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Figur 19: Bergskrenter sør i området har sprekker som faller nedover og ut av skrentene.

9.1.3 Løsmasser
På NGU sine løsmassekart er det kartlagt morenemasser i mesteparten av arealet hvor
det er bebyggelse i Måløy [2]. De øvre delene av området er primært kartlagt som bart
fjell, med unntak av et parti oppunder Gottrøysa hvor det er kartlagt forvitringsmateriale
(Figur 18).
I dette området med forvitringsmateriale, samt på vestsiden av Gottrøysa og på østsiden
av Veten er det ved feltbefaring observert erosjonsspor i løsmassene på opptil ca. 10 m
bredde og med anslagsvis 1-3 m dybde (Figur 20). Stedvis er det også observert
blokkrygger (levéer) langs forlengelsen av disse erosjonskanalene.
Videre er det observert blokkansamlinger flere steder i terrenget under disse fjellene,
noen steder under mindre skrenter, mens andre steder på tilsynelatende tilfeldige steder i
terrenget. Disse blokkansamlingene er tolket å være moreneblokk.
Under feltbefaring er det også kartlagt enkelte steinsprangavsetninger under skrentene
ved Ellingskarshornet, sør i området.
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Figur 20: Erosjons- og avsetningsformer i skråningen under Gottrøysa. Blå pil antyder drensløp
som er erodert inn i et blokkhav i øvre del av bildet. I nedre del fortsetter drensløpet, men med
blokkrygger på sidene også der det ikke er blokkhav omkring.

9.1.4 Drenering
Langs den østlige siden av fjellet Veten er det laget en betongrenne som fører vann fra
det oppdemmede Vetevatnet og ned til Skramsvatnet. Gottebergselva er lagt i rør og
kulverter fra Gate 7 og mer eller mindre hele veien ned til sjøen. Lokale har opplyst at det
tidvis har vært så stor vannføring at denne har gått over sine bredder, men uten at dette
har hatt store, negative konsekvenser for bebyggelsen [17]. Flere steder i den
nordvestlige delen av området er det observert spor etter sporadisk drenering som ikke er
registrert på offentlig kartgrunnlag. Disse virker primært å være drensløp som er aktive
ved mye nedbør eller snøsmelting.
9.1.5 Vegetasjon
For størsteparten av området er det relativt lite vegetasjon. Ved Ellingskarshornet i sør er
det relativt tett blandingsskog, mens det i et belte opp til ca. 2-300 moh. er noe gran og
løvskog. Over dette er det stort sett bare lyng og busker. I et lite parti i skråningen øst for
Ellingskarshornet er skogen hugget.
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9.2

Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert to skredhendelser inne i selve området på Skrednett. Den ene skjedde
den 22. mars 1907 da en mann omkom ved at han ble «knust af en sten» [3]. Nøyaktig
plassering av hendelsen er usikker, men trolig innenfor eller nær dagens tettsted Måløy.
Den andre registrerte hendelsen er også et steinsprang som skjedde den 10. mars 1908,
også her omkom en mann. Også dette skredet skjedde i eller nær dagens tettsted Måløy.
Videre er det fra lokale opplyst om et snøskred fra Ellingskarshornet tidlig på 1900-tallet
[17]. Det er fortalt om skredet at det gikk ned mot der hvor det er bebyggelse i dag, men
bebyggelsen lå ikke der den gang. Det er ukjent nøyaktig hvilken bebyggelse og
plassering der snakk om og hendelsen er derfor ikke kartfestet i registreringskartet.
Fra Gottrøysa er det også opplyst at det har kommet enkelte steinsprang, minst to
hendelser siden 1970 [17]. Disse har ikke vært spesielt store, og de har stoppet over
bebyggelsen i en steingard. Nøyaktig plassering av disse er også ukjent og derfor ikke
kartfestet.
Det er tidligere utført fire vurderinger for deler av eller hele det aktuelle området [18] [19]
[20] [21]. Så vidt Sweco kjenner til er det ikke utført noen skredsikringstiltak innenfor
området.

9.3

Skredfarevurdering

9.3.1 Steinsprang – steinskred
I den sørlige delen av området, øst og sørøst for Ellingskarshornet er det en skråning
med flere brattere skrenter. Her er det blant annet et sprekkeplan som faller ut av
skrentene som gjør at det kan forventes enkelte steinsprang. Det er også observert
steinsprangavsetninger flere steder i skråningen.
Det er utført modellering av steinsprang i RockyFor3D for aktuelle skrenter i denne delen
av området. Disse sammenfaller godt med feltobservasjoner og viser at steinsprang kan
nå de øvre delene av bebyggelsen i underkant av skrenten.
For disse skråningene under Ellingskarhornet vurderer vi at den årlige, nominelle
sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/1000 og 1/5000, stedvis også større enn
1/100. For store deler av skråningen vurderer vi at slike steinsprang kan nå ned til den
øvre delen av bebyggelsen med slike sannsynligheter.
Det er også registrert enkelte andre skrenter i og over området hvor det kan løsne
steinsprang med slike sannsynligheter, men med begrenset utløpslengde.
Lengst nord i området, under Gottebergshammaren er det en skrent og skjæring langs
veien hvor vi vurderer at sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og
1/5000.
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9.3.2 Snøskred
Observasjonen som er gjort av løsmassene i disse skråningene viser ganske tydelig at
det har vært skredaktivitet i området. Vi tolker blokkhavet i øvre deler av skråningen å
være forvitringsmasser, slik også NGU sine løsmassekart gjør [2]. Kanalene som er
skjært ned i disse (Figur 20) tolkes å være skåret ned av tunge, våte snøskred som har
erodert i blokkene. Disse har trolig dratt med seg blokker og avsatt dem som blokkrygger
(levéer) der hvor skråningen slakker av. Våte snøskred har normalt vesentlig kortere
utløpslengder enn tørre snøskred. Vi vurderer at slike skred som har ført til disse sporene
i terrenget svært sjelden vil nå ned i det kartlagte området.
Det kan imidlertid også løsne tørre snøskred, da som flakskred i den aktuelle skråningen.
Med bakgrunn i klimaanalysen (kapittel 4) er det tydelig at snøforholdene som skal til for
å løse ut større snøskred ikke vil forkomme hyppig, men det kan heller ikke utelukkes at
slike forutsetninger kan være til stede. Dette bekrefter blant annet den ene omtalte
snøskredhendelsen fra Ellingskarhornet på begynnelsen av 1900-tallet. Rent topografisk
ligger forholdene godt til rette for utløsning av større snøskred fra skråningen under
Gottrøysa, og til en viss grad også på vestsiden av Veten. Vi observerer ingen tydelige
spor på slike skred i terrenget, men det utelukker ikke at de kan forekomme.
Modelleringer i RAMMS viser at slike skred vil kanaliseres i forhold til forsenkninger i
terrenget. Skred fra østsiden av Veten og vestsiden av Gottrøysa vil kanaliseres inn langs
Gottebergselva og følge denne nedover.
Vi har gjort modelleringer med en rekke ulike parametere som belyser ulike potensielle
scenarier. Vi vurderer imidlertid at skred i realiteten vil bremse raskere opp i de nedre,
bebygde delene av skråningen enn det fremkommer i modelleringene. Denne
vurderingen er gjort som følge av relativt lave skredhastigheter i denne nedre delen av
skåningen, i størrelsesordenen 1-10 m/s i modelleringene, kombinert med at terrenget i
nedre del av området er mer kupert enn det fremgår i terrengmodellen som er benyttet
her. Bebyggelsen vil også ha en betydelig bremsende effekt, og dette er tatt med som en
faktor i totalvurderingen av snøskredfaren for området.
Vi vurderer på bakgrunn av resonnementet over at den årlige nominelle sannsynligheten
for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000 for deler av det kartlagte området under
Gottrøysa og langs Gottebergselva. Skred med større sannsynlighet enn 1/1000 vurderes
på tross av modelleringsresultatene å bare kunne nå inn i de øvre delene av bebyggelsen
enkelte steder. Skred med større sannsynlighet enn 1/5000 vurderes å kunne nå et godt
stykke nedover i bebyggelsen.
I den sørlige delen av området er det en kjent snøskredhendelse fra tidlig på 1900-tallet,
som viser at det kan løsne snøskred fra slike skråninger, selv om nøyaktig plassering av
denne er ukjent. I dag er imidlertid størsteparten av skråningen som har ideell helning for
utløsning av snøskred bevokst med skog som vurderes å være tett nok til å redusere
sannsynligheten for utløsning av snøskred betydelig. Denne skogen vurderes å ha
beskyttende effekt mot skred og er markert på faresonekartet.
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Bare i et lite område hvor skogen er hugget øst for Ellingskarhornet vurderer vi at det er
større sannsynlighet enn 1/1000 (og 1/5000) for utløsning av relativt små snøskred som
kan nå bebyggelsen. Disse vil kunne ha lengre utløp enn steinsprang akkurat på dette
stedet.
9.3.3 Sørpeskred
Det er ikke observert egnede løsneområder for sørpeskred over skråningen som vi
vurderer å utgjøre en fare for det kartlagte området. De to største bekkene i området er
regulert. Selv om snøskred fra Veten eller Gottrøysa i teorien kan demme Gottebergselva
med et påfølgende dambrist og sørpreskred vurderer vi sannsynligheten for dette å være
mindre enn 1/5000.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
9.3.4 Jord- og flomskred
I de øvre delene av skråningen oppunder Veten og Gottrøysa er det som omtalt over
tydelige spor etter skred, men vi tolker dette å være spor etter våte snøskred, og ikke
jord- og/eller flomskred.
Vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at det skal løsne jord- eller flomskred av
betydelig størrelse fra disse skråningene da løsmassene som er observert der primært
består av blokkhav. Lenger nede er det noe mer morene, men i et tilsynelatende tynt og
oppstykket dekke med stedvis mye berg i dagen.
Basert på dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred
i området er mindre enn 1/5000.
Unntaket er et lite parti øst for Ellingskarhornet hvor skogen er hugget og hvor det kan
løsne jordskred med større sannsynlighet enn 1/1000. Utløpslengdene for jordskred
vurderes imidlertid her å være kortere enn for snøskred, slik at denne faresonen ikke er
dimensjonerende.
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Ulvesundet
Området ligger langs vestsiden av Ulvesundet, rett nord for Måløy (Figur 21). Området er
om lag 1,3 km lagt. Det er enkelte bygg, men størsteparten av området er likevel
ubebygd. Det går en vei langs sjøen som knytter nordre del av Vågsøy sammen med
resten av kommunen, samt fastlandet. Hele området er berørt av NVE sine
aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, stedvis også av jord- og flomskred [3].

Figur 21: Oversiktskart over området UIvesundet.

10.1 Beskrivelser
10.1.1

Topografi og helning

Terrenget er preget av fjellsider med helning 30-50° avbrutt av høye, steile til vertikale
skrenter (Figur 22). I sør er topografien preget av steile skrenter tett ved veien, som flater
ut fra 70 moh. i sør og ca. 100 moh. ca. 500 meter lenger nord. Videre mot nord er
terrenget noe slakere tett ved veien. Lenger oppe i fjellsiden har terrenget høyere relieff
og er moderat bratt, avbrutt av steile skrenter, og flater ikke ut før ved 300-350 moh.
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Figur 22. Oversiktsbilde av den sentrale delen av området, sett mot nordvest.

10.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i hele området og skråningen over dette er av NGU kartlagt som
«Mangerittiske bergarter (Mangerittsyenitt)» [1]. Berget er relativt massivt, men med
tydelig oppsprekking langs enkelte sprekkesett. Blokkene som avløses av sprekkene er
for det meste i størrelsesordenen fra en halv m 3 til flere m3.
10.1.3

Løsmasser

NGU har kartlagt området som tynt løsmassedekke/berg i dagen [2], noe som samsvarer
med observasjoner gjort ved befaring. Fjellsiden er meget bratt med mye eksponert berg
og lite løsmasser. I de slakere partiene under bergskrentene er det observert løsmasser i
form av urer og blokk ned til veien i store deler av området (Figur 23), med unntak helt
mot nord hvor skredblokk ligger litt høyere oppe i terrenget.
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Figur 23: Eksempel på skredblokk på flere m3 langs veien.

10.1.4

Drenering

Det er på statens kartverk sitt kartgrunnlag [5] ikke registrert bekker som drenerer
sammenhengende gjennom området. I nord er det kartlagt en liten bekk som drenerer vel
100 meter gjennom terrenget. Nedslagsfeltet til området er forholdsvis lite og strekker seg
bare et par hundre meter nordvest for toppene over området.
10.1.5

Vegetasjon

De slakere partiene i området er delvis bevokst med løv og granskog. Store deler av
området er preget av lite vegetasjon. Særlig i ur og brattskrenter er terrenget lite bevokst.

10.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert to skredhendelser langs veien i området. Den sørligste er registrert som
et steinsprang som løsnet fra 0-50 m over veien den 28. februar 2009 [3, 4]. Skredet var
mindre enn 1 m3 og ble utløst i en periode med noe regn. Det medførte ikke stengning av
veien, og heller ingen vesentlige skader.
Den andre hendelsen er også registrert som et steinsprang som gikk den 19. februar
2014. Her er det opplyst av vegen ikke fikk vesentlige skader. Skredet var mindre enn 1
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m3 og løsnet 50-200 m over veibanen. Temperaturen da skredet skjedde var rundt
frysepunktet, og det var ikke registrert nedbør i forkant.
I forbindelse med planlegging av tunnel for vegen er det utført flere vurderinger av
skredfaren langs veien for strekningen som omfatter den nordlige delen av området
Ulvesundet, samt den sørlige delen av området Barstadvika [22, 23]. Her er det rapportert
om en rekke tegn på tidligere steinsprang i og nær veien i og mellom disse to områdene.
I forbindelse med en annen tidligere utført skredfarevurdering er det vurdert å være
skredfare over fylkesveien og ned mot sjøen i deler av området [24].

10.3 Skredfarevurdering
10.3.1

Steinsprang – steinskred

Det er en rekke bratte skrenter i området hvor det kan løsne steinsprang. I sør er de tett
på veien, mens de lenger nord er høyere oppe i skråningen. Både modelleringer og
observasjoner i felt tyder på at steinsprang kan nå ned til veien, og i enkelte tilfeller helt i
sjøen.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/1000
ned til veien langs store deler av området. Det er skredfare større enn 1/5000 stedvis helt
ned til sjøen. Faresonen for steinsprang med større sannsynlighet enn 1/100 går stedvis
ned til veien, og stedvis noe lenger oppe i terrenget hvor det er observert
sammenhengende urer.
10.3.2

Snøskred

I skråningen finnes en rekke partier hvor helningsgraden er egnet til å løsne snøskred.
Det er imidlertid bare et fåtall av disse hvor det er store nok sammenhengende områder
til at eventuelle større snøflak kan bygges opp og løsne som snøskred av betydelig
størrelse. Som det fremkommer i kapittel 4 vil værforholdene som skal til for å få
snøskred utløst såpass nært havnivå ikke opptre veldig hyppig, men slike forhold kan
likevel forekomme. Vi vurderer imidlertid at selv ved utløsning av eventuelle snøskred i
skråningen vil størrelsen på skredene, samt skredbanens småkuperte topografi gjøre at
de får relativt begrensede utløpslengder. På bakgrunn av dette vurderer vi at snøskred
kan forekomme i området, men de vil være underordnet i forhold til steinsprang i
skråningene i området.
Vi vurderer at sannsynligheten for snøskred stedvis i området er større enn 1/1000 og
1/5000, men at denne skredtypen er underordnet i forhold til steinsprang.
10.3.3

Sørpeskred

Det er ikke observert noen løsneområder for sørpeskred som kan være av betydning for
området.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
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10.3.4

Jord- og flomskred

Det er for det meste berg i dagen de fleste steder i området hvor det er bratt, eventuelt
tynne dekker med morene eller ur. Det er heller ikke kartlagt større bekker. Mindre
utglidinger av løsmasser høyere oppe i skråningen vil ikke ha lang rekkevidde, og
vurderes ikke å utgjøre en fare for området.
På bakgrunn av dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og
flomskred i området er mindre enn 1/5000.

repo002.docx 2013-06-14

44 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

11

Barstadvika
Området ligger nord for Skåratunnelen og går ca. 800 m langs veien (Figur 24). I området
er det noe bebyggelse, hovedsakelig i form av nærings- og industribygg. Hele området er
omfattet av NVE sine aktsomhetskart for steinsprang og snøskred, og stedvis av jord- og
flomskred [3].

Figur 24: Oversiktskart over området Barstadvika.

11.1 Beskrivelser
11.1.1

Topografi og helning

Terrenget i området går fra havnivå i øst og opp bratte fjellsider til terrenget slakker av
ved om lag 200 moh. (Figur 25). Den nedre delen av skråningen er om lag 30-50°, mens
det i øvre del av skråningen er en rekke tilnærmet vertikale skrenter. Skrentene er avbrutt
av en rekke skar og kløfter.
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Figur 25: Oversiktsbilde av store deler av området, sett mot sørvest.

11.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i hele området består ifølge NGU sine berggrunnskart av granodiorittisk
båndet gneis [1]. Berget er eksponert i skrentene i øvre del av skråningen og har stedvis
ganske sterk oppsprekking. Spesielt i skar/kløfter virker berget å være svært
oppsprukket, trolig som følge av lokale svakhetssoner i berget (Figur 26a).
Sprekkeavgrensede blokker i berget er primært rektangulære og varierer i hovedsak fra
0,1-10 m3. Det finnes enkelte mer massive partier i berget hvor blokkene som kan rase ut
følgelig er større (Figur 26b).
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Figur 26: a) Et parti sør i skråningen hvor berget er tett oppsprukket ved et skar. Her bærer uren
preg av både steinsprang og trolig våtere skredprosesser også. Rett over veien er det et fanggjerde
mot steinsprang. b) Et annet parti i skråningen hvor berget er mer massivt, men likevel med
mulighet for utrasing av blokker. Følgelig er uren her også grovere.

11.1.3

Løsmasser

I følge NGU sine løsmassekart består løsmassene i området primært av morene og
skredavsetninger i nedre del av skråningen, og bart fjell høyere oppe [2]. I felt er det
observert mektige urmasser, primært steinsprangur i den nedre halvdelen av skråningen
under ca. 100 moh. Enkelte steder under skar i den sørlige delen av området er det også
skredavsetninger som bærer preg av noe våtere skredprosesser, enten i form av våte
snøskred eller mindre flomskred (Figur 26a). Nederst ved veien er det enkelte steder hvor
det kan være noe morenemasser. På nedsiden av veien er det mye fyllmasser.
11.1.4

Drenering

På kartverket sine topografiske kart [5] er det registrert to bekker gjennom området;
Ulvefallet som renner fra Svartebotnvatnet og ned gjennom en ur i den sentrale delen av
området og en ikke-navngitt bekk 400 m lenger sør. I felt er det også observert en bekk
som går gjennom skråningen drøyt 200 m sør for Ulvefallet. Ellers kan det trolig være
sporadisk drenering andre steder i området, men det er ikke observert utpregede
drensløp ut over det beskrevne.
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Vegetasjon

11.1.5

Området består vekselvis av løvskog og åpne partier med ur eller berg.

11.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert flere steinsprang langs veien i den sørlige delen av området [3]. Det ene
skjedde 8. mars 2010 og løsnet i en ur over veien. Volumet på skredmassene på veien
var mindre enn 1 m3. Temperaturen var rundt frysepunktet da hendelsen skjedde og det
var noe regn [4]. Hendelsen er kartfestet i området Raudeberg, men det er oppgitt
stedsnavn Barstadvika i databasen, og det antas at det er det reelle skredpunktet, da
punktet som er registrert i kartet ikke er helt logisk for et steinsprang.
En annen hendelse er registrert sentralt i området den 8. februar 2013. Da løsnet et
steinsprang fra 50-200 m over veien. Det var mindre enn 1 m3 som nådde veien, som
ikke fikk skader. Det var frost og ingen nedbør da skredet gikk.
En tredje hendelse er registrert rett ved den overnevnte, og skjedde den 12. oktober 2013
[4]. Denne løsnet inntil 50 m over veien, og førte til at ca. 10 m 3 med steinmasser kom
ned på veien. Hendelsen førte likevel ikke til vesentlige skader på veien. Det var ingen
nedbør, men temperatur rundt frysepunktet da hendelsen skjedde.
En fjerde hendelse er registrert helt sør i området. Denne skjedde 8. september 2014 og
medførte at veien ble stengt i ca. 1 døgn. Det var om lag 2 m 3 med skredmasser som
kom ned fra 50-200 m over veien.
Rett sør for området er det også registrert flere steinspranghendelser og en hendelse
med isnedfall. Her er det også opplyst av lokale at det har gått mindre snøskred [8].
I forbindelse med planlegging av tunnel for vegen er det utført flere vurderinger av
skredfaren langs veien for strekningen som omfatter den nordlige delen av området
Ulvesundet, samt den sørlige delen av området Barstadvika [22, 23]. Her er det rapportert
om en rekke tegn på tidligere steinsprang i og nær veien, i og mellom disse to områdene.
I forbindelse med en ikke-stedfestet skredhendelse på veien den 10. mars 2009 ble det
utført en vurdering av stabiliteten i skråningen [25]. Vegvesenet har også utført
vurderinger i etterkant av dette [26, 27] som har ledet frem til at det er etablert et
fanggjerde over veien. I henhold til dokumentasjon tilsendt Sweco på forespørsel fra
Statens vegvesen, er de monterte fanggjerdene for steinsprang langs strekningen oppgitt
å ha følgende spesifikasjoner [28]:
-

Km 4015-4160: 6 m høyde, kapasitet 5000 kJ.

-

Km 4160-4250: 4 m høyde, kapasitet 2000 kJ.

-

Km 4250-4450: 4 m høyde, kapasitet 2000 kJ.

I en annen tidligere utført vurdering av området foreslås det å etablere fangvoll/mur [29].
Det finnes også en mindre, eksisterende voll på 0,5-1,5 m høyde langs østsiden av veien
for deler av området.
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11.3 Skredfarevurdering
11.3.1

Steinsprang – steinskred

Både løse blokker i skrentene, urer i underkant av skrentene, kjente skredhendelser og
modelleringer tyder på at dette er et område som er utsatt for steinsprang. Vi har forutsatt
at fanggjerdene som er satt opp av Statens vegvesen er i tråd med oppgitte
spesifikasjoner. Ut i fra dette vurderer vi at de vil være tilstrekkelig dimensjonert for å
stoppe skred med gjentaksintervall opptil 1000 år. Lenger nord går det også tydelig
steinsprang, men ikke like hyppig. Sjeldne skred vil imidlertid kunne få lange utløp.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/5000 i
veien og lengst sør helt i sjøen. Videre vurderer vi at skred med årlig sannsynlighet større
enn 1/100 og 1/1000 vil stoppe i fanggjerdene i sør, og at de lenger nord kan nå omtrent
til vegen.
11.3.2

Snøskred

Vi vurderer at de fleste delene av skråningen over området er for bratte eller for slake for
å utløse snøskred. I selve uren er helningen stedvis ideell, men kupert topografi i
kombinasjon med klimaet gjør at utløsning av større snøskred vurderes å være liten. Selv
om det kan løsne mindre skavler fra toppene av skrentene, vil disse ikke få store
utløpslengder.
Vi vurderer at sannsynligheten for snøskred stedvis i området er større enn 1/1000 og
1/5000, men at denne skredtypen er underordnet i forhold til steinsprang.
Det kan ha løsnet våte snøskred eller en overgangsform til flomskred i enkelte av gjelene,
men dette er omtalt under avsnittet for jord- og flomskred.
11.3.3

Sørpeskred

Oppstrøms for Ulvefallet er det et myraktig, slakt parti rett i underkant av
Svartebotnvatnet. Her er det relativt store, flate områder omkring Svartebotnvatnet (215
moh.) og Rystesløsvatnet (306 moh.) som kan være spesielt utsatt for større
snøakkumulasjon ved vestlige og sørlige vinder. Ved tilstrekkelig tykt snødekke, kan et
eventuelt væromslag til mildvær og/eller store nedbørsmengder føre til ansamling av
vann i snødekket, og følgelig føre til utløsning av sørpeskred. Dessuten er det ganske
store dreneringsområder som samles opp i dette området ved utløpet av
Svartebotnvatnet.
Det er ikke observert entydige tegn på at sørpeskred har gått her tidligere, men erosjon
rundt bekkeløpet nedstrøms herfra kan være forbundet med slike skred, i tillegg til normal
flomføring.
Vi vurderer at sannsynligheten for å få sørpeskred her er relativt liten, men at de ikke kan
utelukkes i sjeldne tilfeller. RAMMS er brukt som flytmodell for slike skred. I møte med
vegen vil skredmassene trolig bre seg utover horisontalt, og fortsette videre nedover mot
sjøen med en bredere front.
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Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred langs Ulvefallet er
større enn 1/5000. Slike skred vil kunne nå ut over veien og spre seg en del nede på
fyllingen ved sjøkanten.
For øvrig vurder vi at det ikke er fare for sørpeskred andre steder i kartleggingsområdet.
11.3.4

Jord- og flomskred

I skråningene over området er løsmassene primært i form av urmasser som ikke vurderes
ustabile med tanke på jordskred. Det er imidlertid observert spor etter våtere skred i
underkant av enkelte av gjel, spesielt i den sørlige delen av området. Slike spor er i form
av vifteformede avsetninger i underkant av gjelene hvor det også er observert mindre
kanaler og levéer. Vi vurderer at disse avsetningene kan være spor etter våte snøskred,
men mest sannsynlig er det mindre flomskred. Det er stor tilførsel av masser fra mindre
steinsprang i gjelene, og ved mye nedbør kan det løsne mindre lommer med løsmasser
som medfører flomskred. Basert på observasjonene i felt forekommer slike skred, men de
vurderes å være underordnet i forhold til steinsprang i skråningen. Flomskredene her
vurderes også å være ganske små.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for slike flomskred stedvis i området
er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000, men både utløpslengder og frekvens vil være
mindre enn for steinsprang. Flomskred vurderes derfor ikke å være dimensjonerende i
området. Fanggjerdene mot steinsprang vurderes også å ha en betydelig positiv effekt
mot slike mindre flomskred, selv om vann og finere masser vil gå gjennom og ned på
veien.
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Raudeberg
Området dekker tettstedet Raudeberg med 640 innbyggere [16]. Området er ca. 3 km
langt ved kystlinjen i øst, men strekker seg også ca. 700 m fra Skarevika mot Skareleitet i
den nordvestre delen (Figur 27). Store deler av området, med unntak av Raudeberg
sentrum er omfattet av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred [3]. Stedvis er det også
omfattet av aktsomhetssonene for steinsprang og for jord- og flomskred.

Figur 27. Oversiktskart over området Raudeberg.

12.1 Beskrivelser
12.1.1

Topografi og helning

I sør går terrenget fra relativt slakt langs sjøen til bratte, nesten vertikale skrenter opp
under Kapellhornet (372 moh.) Nord for dette er skråningen stort sett mellom 20-40° fra
bebyggelsen nær havnivå og opp til Vardefjellet (288 moh.) (Figur 28). Det finnes enkelte
mindre skrenter på opptil noen få meters høyde i dette partiet. Den nordligste delen av
området består primært av slakt terreng, men med enkelte bergskrenter som stikker frem
ved ca. 100 moh. (Figur 29).
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Figur 28: Oversiktsbilde av den sentrale, sørvestlige delen av området med Vardefjellet (288 moh.)
sentralt øverst i bildet.
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Figur 29: Oversiktsbilde av den nordøstlige delen av området hvor det er relativt slakt, kun med
enkelte mindre skrenter over bebyggelsen.

12.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området består for det meste av granodiorittisk, båndet gneis [1]. Enkelte
steder er det også soner med ultrabasitt (olivinstein, serpentinitt) [1]. Det er trolig blant
annet dette som stikker frem og er forvitret ved den karakteristiske Raudura. Berget som
stikker frem er relativt oppsprukket i den sørligste delen av området, i skråningen opp til
Kapellhornet. I øvrige deler av området fremstår berget som mer massivt der det stikker
frem. Ved en konkret skrent nær Raudberg sentrum er det observert stedvis oppsprukket
berg og konkrete avgrensede blokker i en tilnærmet vertikal skrent rett over vei 617.
12.1.3

Løsmasser

På NGU sine løsmassekart er det kartlagt tynne, usammenhengende morenemasser i
nedre deler av skråningen, stedvis opp til ca. 150 moh. Videre oppover skråningene er
terrenget kartlagt som bart fjell.
Ved feltbefaring er det kartlagt urmasser og steinsprangblokker et godt stykke nedover
skråningen, stedvis nær bebyggelse i den sørligste delen av området. Her er for øvrig
terrenget mye endret av menneskelig aktivitet, både i form av anleggsveier og enkelte
voller.
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I den sentrale og nordlige delen av området er løsmassene også i felt primært tolket som
morenemasser, stedvis med enkelte blokkansamlinger med kantrundede til rundede
blokk.
12.1.4

Drenering

På topografiske kart er det kun kartlagt mindre bekkesig ved bebyggelsen [5]. Unntaket er
et bekkefar som går gjennom den sørlige delen av området fra oppunder toppen Rysten
(432 moh.). I felt er det kartlagt en del mindre sig hvor det trolig periodisk drenerer vann.
Det er også kartlagt flere steder hvor det er gjort inngrep i naturen i form av grøfter og
mindre voller som leder vannet.
12.1.5

Vegetasjon

Det er generelt ganske lite skog i området, men flekkvis er det tett granskog (Figur 29).
Det er også noe spredt løvskog i deler av området rett over bebyggelsen. I øvrige
området er det noe buskvegetasjon og lyng.

12.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert 2 tidligere skredhendelser i den sørlige delen av området [3]. Den ene er
en jord/løsmasseskredhendelse som skjedde den 7. november 2005 [4]. Hendelsen
løsnet fra 50-100 m over veien og blokkerte 10-50 m veilengde. Det skjedde i en periode
med mye regn og vind fra sørvest. Den medførte at vegen ble stengt i en drøy time, og
medførte også skade på kjøretøy. Volumet på skredmassene på veien er registrert som
mindre enn 1 m3. Det er knyttet usikkerhet til nøyaktig plassering av hendelsen.
Den andre hendelsen er oppgitt med stedsangivelse «Barstadvika» og er trolig
feilplassert i kartet på skrednett. Denne er derfor omtalt for det området.
Av enkelte lokale er det opplyst at det ikke vites om skredhendelser i Raudeberg-området
[30].
Det er utført flere tidligere vurderinger sør i området [29, 31]. I forbindelse med anlegning
av masseuttak/næringsområde ble det foreslått å bygge en stoppvoll mot steinsprang av
stedlige masser over området [29, 31]. Under feltbefaring ble det observert en nylig
anlagt voll i området (figur 30) som det antas er bygget basert på spesifikasjoner i
overnevnte rapporter. Plassering av denne er tilsendt Sweco fra Vågsøy kommune.
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Figur 30: Nylig anlagt skredvoll i sørlig del av området.

12.3 Skredfarevurdering
12.3.1

Steinsprang – steinskred

I den sørlige delen av området, under Kapellhornet er det fare for steinsprang fra de
bratteste skrentene. I terrenget i underkant er det observert en blanding av
morenemasser og steinsprangavsetninger. Mange steder er det ikke lett å differensiere
skredblokk fra moreneblokk. Vi vurderer at skredblokk kan få relativt lange utløp her,
basert på enkelte observasjoner av antatt skredblokk samt modelleringer. Der det er
anlagt voll forutsettes det at denne er dimensjonert for å tåle de fleste skredene som vil
komme på stedet.
Vi vurderer at skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000
kan nå et stykke ned i skråningen, stedvis til vei eller den øverste bebyggelsen.
I resten av området er det observert enkelte mindre skrenter med sprekkesett som gjør
det mulig å få utløsning av steinblokker. Det er ikke observert konkrete avsetninger her,
men arealene i underkant av skrentene er i stor grad bebygd eller på annet vis endret av
mennesker slik at eventuelle avsetninger kan være fjernet. Vi har vurdert utløpslengdene
for slike skred basert på faglig erfaring, samt modelleringer. For partiene under skrentene
som er observert vurderer vi at det kan løsne steinsprang med større sannsynlighet enn
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1/1000 og 1/5000 som i de fleste tilfeller stopper rett i underkant av skrentene på grunn
av topografien.
For en av skrentene nær Raudeberg sentrum er det observert konkrete avgrensede
blokker som det vurderes at kan løsne med sannsynlighet større enn 1/100. Her er det
også tegnet faresoner for 1/1000 og 1/5000 noe lenger ut, avhengig av hvor sannsynlig
lengre utløp vurderes å være. Utløpslengdene er vurdert basert på faglig erfaring på
stedet, samt modelleringer.
12.3.2

Snøskred

Det er få egnede steder i skråningene over området for utløsning av snøskred. Selv om
det opp mot Vardefjellet er partier som er bratte nok er det ingen tegn på at det har løsnet
snøskred her tidligere. Partiene som snøskred kan løsne fra er relativt begrensede, og
skråningen ligger ikke slik til at det nødvendigvis vil samles mye snø her. Andre steder
som kunne vært aktuelle løsneområder er det enten for bratt, for slakt, for kupert eller for
tett vegetasjon. Der skog er vurdert å ha beskyttende effekt er dette markert på
faresonekartet. De stedene det kan løsne snøskred vil det kun være mindre skred, og de
vurderes ikke å få lange utløp.
Vi vurderer at snøskred kun er aktuelt noen få steder, og da helt i sør hvor det vil være
helt underordnet i forhold til steinsprang. Øvrige steder vurderer vi faren for snøskred inne
i området å være mindre enn 1/5000.
12.3.3

Sørpeskred

Det er identifisert et myrparti nær fjelltoppen Rysten, over den sørvestlige delen av
området. Dette partiet ligger i den nordøstlige enden av et større fjellparti, slik at det ved
snødrift fra sørvestlige vinder kan samles relativt store snømengder her. Enkelte ortofoto
synes også å tyde på at det ligger en del snøflekker igjen lenger enn andre steder her.
Det aktuelle myrpartiet har ikke et veldig stort dreneringsområde, men ligger samtidig en
på nærmere 350 moh. Topografien er også noe lukket, som kan føre til oppsamling av
vann i snølaget her i sjeldne tilfeller. Bekkeløpet som går videre nedstrøms fra myrpartiet
har ingen tydelige spor etter slike skred. Likevel vurderer vi, under en viss tvil, at
sørpeskred kan forekomme fra myrpartiet og ned mot området ved sjeldne tilfeller.
RAMMS er benyttet som flytmodell som bistand i vurdering av eventuell strømning for et
slikt skred.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred langs det aktuelle
bekkeløpet er større enn 1/5000.
For øvrige deler av området vurderes sannsynligheten for sørpeskred å være mindre enn
1/5000.
12.3.4

Jord- og flomskred

For stedet hvor det er registrert en jordskredhendelse i 2005 går det et dreneringsløp
hvor det kan ha forekommet sjeldne jord- og flomskred. Det er imidlertid lite spor i
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terrenget, og på bakgrunn av det vurderer vi hendelsen som skjedde i 2005 å være en
sjelden hendelse. Denne kan også ha skjedd i sammenheng med menneskelige
endringer i terrenget oppstrøms.
Langs dette bekkeløpet vurderer vi den årlige nominelle sannsynligheten for skred å være
større enn 1/5000.
I området for øvrig er det en del skråninger i området som er brattere enn 25-30°, slik at
jord- og flomskred i teorien kan løsne. Disse stedene er imidlertid preget av et tynt
løsmassedekke og stedvis blokkrik morene. Mange steder er det observert berg i dagen.
Vi har ikke observert spor etter jord- og flomskred andre steder.
Vi vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred i området for øvrig er mindre enn
1/5000.
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Deknepollen
Området ligger på nordøstsiden av Deknepollen og er om lag 1,3 km langt (Figur 31). I
den nordlige delen av området er det primært nærings/industriområde, mens det sentralt
og lengst sør er henholdsvis tett og noe mer spredt boligbebyggelse. Hele området er
omfattet av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred [3]. Stedvis er det også omfattet av
aktsomhetssonene for steinsprang og for jord- og flomskred.

Figur 31: Oversiktskart over området Deknepollen.

13.1 Beskrivelser
13.1.1

Topografi og helning

Skråningen over området preges av enkelte lavereliggende skrenter under ca. 100 moh.,
før skråningen slakker noe av (Figur 32). Videre stiger terrenget, for det meste mellom
20-40° opp mot Kvaleberget og lenger inne Hanekammen på 652 moh. I øvre deler av
skråningen opp mot Kvaleberget er terrenget igjen preget av enkelte brattere partier og
skrenter.
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Figur 32: Oversiktsbilde av området. De fleste skrentene som er aktuelle med tanke på skred ligger
i skogen rett over bebyggelsen.

13.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området består ifølge NGU av granittisk gneis (metaryolitt) [1]. Øverst i
skråningen ved Kvaleberget har NGU kartlagt mangerittiske bergarter. Berget som er
observert i skrentene i nedre del av skråningen er stedvis tydelig oppsprukket, primært
med et foliasjonsplan innover i skrentene, men også andre sprekkesett som gjør at det
kan løsne blokker (Figur 33).
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Figur 33: Skrent i overkant av bebyggelsen hvor det er observert avgrensede blokker.

13.1.3

Løsmasser

I den sentrale delen av området og oppover i skråningen er det kartlagt et tynt
morenedekke av NGU [2]. Videre er det kartlagt bart fjell i overkant av dette, og lengst
nordvest og sørøst i området.
I felt er det observert morenemasser enkelte steder. I underkant av skrenter er det
observert stedvis ur og stedvis spredte steinsprangblokker (Figur 34).
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Figur 34: Eksempel på skredblokker i underkant av en av skrentene i området.

13.1.4

Drenering

På Kartverket sitt kartgrunnlag er det tegnet inn en større bekk i den sentrale delen av
området som kommer oppe i fra skråningen oppunder Hanekammen. For øvrig er det kun
mindre bekker og drensløp i skråningen over området.
13.1.5

Vegetasjon

Store deler av skråningen over området er preget av spredt løv- og barskog.

13.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert en skredhendelse i området, lengst nord langs veien [3]. Dette er av
vegvesenet oppgitt å være en steinspranghendelse som skjedde 18. juli 2013 da en stein
på om lag 2 m3 løsnet fra en veiskjæring langs veien [4]. Hendelsen skjedde i en periode
med mye regn og vind fra sørvest.
For øvrig er det ingen kjente skredhendelser i området.

repo002.docx 2013-06-14

61 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

13.3 Skredfarevurdering
13.3.1

Steinsprang – steinskred

Det er observert skrenter i og rett over området hvor det er tydelig avgrensede blokker,
samt sprekkesett som gjør at det kan løses ut steinsprang. Det er også observert
avsetninger etter tidligere steinsprang under enkelte av disse skrentene, flere steder tett
inntil nåværende bebyggelse. Selv der det ikke er observert konkrete avsetninger (stedvis
på grunn av at terrenget er endret av mennesker) er bergets oppsprekking og skrentenes
bratthet tydelig egnet for utløsning av steinsprang. Utløpslengder er vurdert basert på
både observasjoner av tidligere skred, modelleringer, men i stor grad også faglig erfaring.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang fra disse skrentene er
større enn 1/1000 og 1/5000. Stedvis er den også større enn 1/100.
Steinsprang fra skrenter høyere oppe i terrenget vurderes ikke å kunne nå ned til
området.
13.3.2

Snøskred

I de øvre delene av skråningen er det stedvis terreng som er bratt nok og egnet til at det
kan løsne snøskred. Hvis snøskred først løses ut her vil de imidlertid i de aller fleste
tilfeller stoppe i et flatere parti i skråningen et godt stykke over områdets avgrensning.
Vi vurderer på bakgrunn av dette at sannsynligheten for at snøskred skal nå området er
mindre enn 1/5000.
13.3.3

Sørpeskred

Bekken som renner inn gjennom området kommer fra høyereliggende områder, men har
ikke noen opplagt egnede løsneområder for sørpeskred. Det er heller ingenting i
terrenget som tyder på at sørpeskred har gått langs denne bekken tidligere. Heller ikke
andre steder i eller over området er det observert egnede steder for å få utløst
sørpeskred.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
13.3.4

Jord- og flomskred

Det er ikke observert tegn på tidligere jord- eller flomskred i området. Selv om det er
enkelte partier i skråningen som er bratte nok til å løse ut slike skred, er det her ikke store
mektigheter med løsmasser, og heller ingenting ved dreneringen eller avsetningene som
tilsier at slike skred vil løses ut.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred i området er
mindre enn 1/5000.
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Trollebø
Dette området strekker seg om lag 1,5 km langs sundet, fra Fureneset og Trollebø
industriområde og nesten nordøst til Nakkura (Figur 35). Det er spredt bebyggelse i form
av industribygg langs kystlinjen i området, samt noen boliger i den nordøstlige delen.
Omtrent hele området er omfattet av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred, og store
deler av områder er også berørt av aktsomhetssonene for steinsprang og for jord- og
flomskred [3].

Figur 35: Oversiktskart over området Trollebø.

14.1 Beskrivelser
14.1.1

Topografi og helning

Terrenget i området strekket seg fra havnivå og stiger ca. 20-30° oppover mot øst. I
sørøst er det noe brattere, 30-40 grader i større deler av skråningen, spesielt over ca.
100 moh. Over ca. 300 m er det flere skrenter som er brattere enn 45°. Lengst sør over
Trollebø industriområdet stiger terrenget brattere enn 60 grader fra havnivå, med enkelte
hyller og slakere partier.
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14.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området er av NGU kartlagt å være mangerittsyenitt, med unntak av et
parti lengst sørvest hvor det er granittisk gneis [1]. Der berget er eksponert i naturlige
skrenter er det relativt lite oppsprukket. Det er observert vertikale sprekkesett som gjør at
høye pilarer med berg kan bli sprekkeavgrenset. I skjæringene i sør er det også observert
en del sprekker, både sprekkesett som går bratt inn i og bratt ut av skjæringen.
14.1.3

Løsmasser

Løsmassene i området er av NGU kartlagt som tykke morenemasser i store deler av
skråningen [2]. Dette stemmer med overens med observasjoner i felt. Både rett nord og
rett sør for Trollebøelva er det observert flere utrasinger i dette morenedekket (Figur 36).
De er relativt små, i størrelsesordenen noen titalls til noen få hundre m 3, med masser
som har rast ut. Det er imidlertid ikke observert større avsetningsformer etter disse
utrasingene.
I selve Trollebøelva, som er erodert ned i omkringliggende løsmasser, stedvis til berg, er
det observert blokkrygger (levéer) langs bekkeløpet rett i overkant av eksisterende
bebyggelse. Blokkene i disse er i størrelsesordenen 0,1-1 m3.

Figur 36: Løsmasseskred like nord og sør for Trollebøelva.

Ved Kupehola er det registrert løsmasser som tolkes som steinskred/
fjellskredavsetninger. For øvrig kan det nok finnes en del konkrete
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steinsprangavsetninger fra skrentene i sørøst, men på grunn av terrengets bratthet og
vegetasjon er det ikke gjort konkrete observasjoner her. I nedre del av skråningen i
sørøst er terrenget sterkt modifisert i forbindelse med nevnte skjæringer og utfylling slik at
eventuelle tidligere skredavsetninger vil være fjernet.
14.1.4

Drenering

Trollebøelva kommer ned i den nordlige delen av området. For øvrig er det kun mindre
drensløp i området.
14.1.5

Vegetasjon

Deler av området er bevokst med skog. Stedvis i form av plantet gran, andre steder som
blandingsskog.

14.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert en skredhendelse i området [3]. Hendelsen var et steinsprang som kom
ned på veien fra en veiskjæring i den sentrale delen av området den 14. april 2010 [4].
Skredet var på om lag 3 m3 og kom i en periode med en del regn.
Lokale har også opplyst om et jordskred som løsnet i området og gikk ned i Trollebøelva,
men som ikke nådde hovedveien gjennom området [15].
I forbindelse med Trollebø industriområde er det gjort en del inngrep i terrenget i den
sørvestlige delen av området [32, 33]. Det er anlagt en sikringsvoll, trolig mot steinsprang
i underkant av disse skjæringene.

14.3 Skredfarevurdering
14.3.1

Steinsprang – steinskred

I den nordlige delen av området er terrenget av slakere karakter, stort sett under 30°,
men det finnes noen mindre skrenter som kan være løsneområde for steinsprang.
Eventuelle steinsprang fra disse vi stoppe raskt opp i terrenget og ikke komme inn i
området. Blokker som er observert i området tolkes som å være moreneblokk.
Sannsynligheten for steinsprang i den nordlige delen av området vurderes å være mindre
enn 1/5000.
Over fjell/steinskredet i Kupehola er det ikke observert åpenbare spor som tyder på at det
er store ustabile partier i terrenget som kan mobiliseres i et nytt tilsvarende skred. Likevel
vurderes det at det kan komme større steinsprang, både fra samme løsneområde og fra
omkringliggende skrenter som vil kunne nå et godt stykke ned i skråningen, og noe inn i
området. Slike skred vurderes imidlertid å være sjeldne.
Sannsynligheten for steinsprang/steinskred som når inn i området herfra vurderes å være
større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000.
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Lengst sør i området ved Trollebø Industriområde er det noen bratte skrenter og
skjæringer på oversiden av veien som går opptil 160 moh. I skrentene er det flere steder
tydelig avgrensede bergpartier, samt sprekkesett som gjør at steinsprang kan avløses.
Steinsprang vil i mange tilfeller stoppe i skredvollen som er der, men på grunn av at
denne ligger svært tett på skråningen vurderes det at steinsprang i sjeldne tilfeller kan
sprette i berget og over vollen. Det antas å ha gått en rekke steinsprang og steinskred i
skråningen tidligere, men at avsetningene etter disse er fjernet i forbindelse med
anleggsarbeid og utbygging i området.
Vi vurderer at sannsynligheten for steinsprang i deler av skråningen er større enn 1/100,
primært tett oppunder skrentene/skjæringene og bak skredvollen. Vi vurderer også at
skred med større sannsynlighet enn 1/1000 vil stoppe i vollen, og på sidene av denne
kunne gå omtrent ut i veien. Skred med større sannsynlighet enn 1/5000 vil kunne gå
over vollen og også ut over veien ved sidene av vollen.
14.3.2

Snøskred

I den nordlige delen av området er terrenget av slakere karakter, stort sett under 30°, og
det er dermed ikke bratt nok til at det vil løsne snøskred. Grunnet lav terrenghelning er
faren for snøskred nord for Trollebøelva vurdert til å være mindre enn 1/5000.
Sør for Trollebøelva er terrenget noe brattere, spesielt over ca. 200 moh. Her er det
enkelte partier der terrenget kan akkumulere snø i partier som er 30-40° bratte. Ved
eventuelle østlige og sørlige vinder vil det kunne akkumuleres en del snø her på grunn av
snødrift. Enkelte av partiene er mindre aktuelle som løsneområder for snøskred da
mindre skrenter stykker opp og avgrenser snøen fra å løsne i større arealer. Men enkelte
andre partier er både store nok og jevne nok til å kunne få tilstrekkelig snøakkumulasjon.
Klimatisk sett vurderer vi at tilstrekkelig snøakkumulasjon vil være sjeldent, men vil kunne
forekomme. Modelleringer av snøskred fra de aktuelle partiene i RAMMS antyder at slike
skred stedvis kan nå helt ned til veien i området. Det nordligste av skredløpene vil trolig
stoppe opp høyere oppe i skråningen.
Vi vurderer at slike den årlige nominelle sannsynligheten for at slike skred skal løsne og
gå inn i området er større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000.
I den sørligste delen av området er det for kupert terreng og stedvis for bratt til at det vil
kunne løsne større snøskred. Mindre snøskred som løsner her vurderes å raskt deles
opp i fjellhyller og over skrenter. I et parti over Kupehola er terrenget noe jevnere, men
her er det skog som vurderes å ha beskyttende effekt mot utløsing av snøskred. Denne
skogen er markert på faresonekartet.
Vi vurderer at sannsynligheten for snøskred i den sørligste delen av området er mindre
enn 1/5000.
14.3.3

Sørpeskred

I det relativt store arealet som drenerer ned mot området finnes det flere bekker og vann.
Det er imidlertid ikke observert myrområder eller andre partier som vi vurderer å være
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egnet for utløsning av sørpeskred. Ved Trollebøvatnet er dalen bred og virker å være
godt drenert gjennom Trollebøelven. På bakgrunn av dette vurderer vi at det er lite
sannsynlig med sørpeskred i området.
Det er enkelte bekkefar og myrer i og over områder hvor det i teorien kan løsne
sørpeskred. Men på bakgrunn av både geomorfologien langs farene og de klimatiske
forholdene vurderer vi at sørpeskred er lite sannsynlig her.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
14.3.4

Jord- og flomskred

I terrenget over området er det stedvis registrert tykkere morenemasser. Det finnes noen
spor etter mindre jordskred i partiet rundt Trollebøelven. De mindre jordskredene på
nordsiden av elven har muligens gått ned i elva. På sørsiden virker de å ha stoppet
relativt raskt opp i terrenget. Terrenget slakker av like over områdets avgrensning, og det
er sannsynlig at eventuelle skred i stor grad vil stoppe her. Selv om noe av vannmassene
fra slike skred kan gå videre nedover, vurderes skredets skadepotensiale å være
begrenset videre nedstrøms.
På bakgrunn av dette vurderes det at sannsynligheten for mindre jordskred inn i området
stedvis er større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100.
I den nedre delen av Trollebøelva ble det observert flomskredavsetninger i form av
levéer. Flomskredavsetningene kan ha sammenheng med at overnevnte jordskred har
gått i elva og utviklet seg til flomskred eller undergraving av morenemassene langs
elveløpet. Det kan ikke utelukkes at flomskredene også har løsnet høyere oppe langs
elveløpet.
Sannsynligheten for at flomskred skal løsne langs Trollebøelva og gå inn i området er
vurdert til å være større enn 1/1000 (og 1/5000), men mindre enn 1/100.
I den sørøstlige og sørlige delen av området er det stedvis like bratt som lenger nord,
men løsmassene her er mer blokkrike, og det er ingen tegn til tidligere utrasinger. Her
vurderer vi det som lite sannsynlig at det oppstår jord- og flomskred.
Vi vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred i disse delene av området er mindre
enn 1/5000.
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Saltkjelen – Hagevik
Området er om lag 2 km langt og går fra Saltkjelen i sør til Hagevik i nord (Figur 37). I den
sørlige og den nordlige delen av området er det spredt boligbebyggelse, mens det i den
sentrale delen av området er lite bebyggelse. Hele området er omfattet av NVE sine
aktsomhetssoner for snøskred [3]. Størsteparten av området er også omfattet av
aktsomhetssonene for steinsprang og for jord- og flomskred.

Figur 37: Oversiktskart over området Saltkjelen - Hagevik.

15.1 Beskrivelser
15.1.1

Topografi og helning

Området ligger nederst i en vestvendt skråning hvor det stedvis er ganske bratte skrenter.
Lengst nord over Hagevik er skråningen i terrenget jevnt over 25-35°. Terrenget slakker
av ved 250-300 moh. og her er det ingen partier som er brattere enn ca. 40°.
Mellom Hagevik og Saltkjelneset er skråningen 30-50° i nedre del, opp til en høy og
stedvis nesten vertikal bergskrent som ligger fra ca. 200-400 moh. (Figur 38). Fra 400
moh. slakker terrenget av og går med lav helning opp mot Røyseheida (502 moh.) lenger
sør.
Over Saltkjelen er det enkelte bergskrenter som er brattere enn 45-60° i nedre del av
skråningen ved om lag 100 moh. Over disse er terrenget fortsatt relativt bratt med 30-50°
helning, men få skrenter. Ved ca. 300 moh. er det enkelte bratte bergskrenter som stikker
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frem i skråningen, den høyeste av dem ca. 50 m høy. Terrenget fortsetter å stige med 3050° graders helning opp mot Røyseheida (502 moh.).

Figur 38: Oversiktsbilde av Hagevik (nederst til venstre) og skråningen videre sør mot Saltkjelneset
(til høyre). Nederst sees det som tolkes å være morenemasser, høyere oppe overlagt av
skredavsetninger. Enkelte kanalformer kan skimtes, spesielt sentralt i figuren.

15.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området er av NGU kartlagt som mangerittsyenitt [1]. Berget som er
eksponert i skrentene er relativt massivt, men likevel med flere tydelige sprekkesett.
Sprekkeavstanden er for det meste i størrelsesordenene noen få meter, og blokkene som
kan bli avgrenset er derfor stedvis store. I enkelte partier og svakhetssoner er berget
tydelig mer oppsprukket. I den høyeste skrenten mellom Saltkjelneset og Hagevik er det
observert enkelte sprekker som faller om lag 60-70° ut av skrenten, noe som trolig
medfører en del utfall.
15.1.3

Løsmasser

Ved Hagevik og nordover har NGU kartlagt løsmassene som bart fjell eller tynt
løsmassedekke [2]. I felt er det her observert det som tolkes å være stedvis tykke
morenemasser i så å si hele skråningen i nordre del av området. Enkelte steder stikker
imidlertid berget frem her. Det er også observert enkelte blokkansamlinger og større
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blokker som tolkes å være av glasial opprinnelse som følge av både rundingsgrad og
plassering i terrenget.
Sør for Hagevik og til Saltkjelneset er det av NGU kartlagt tynne morenemasser i nedre
del av skråningen, og skredavsetninger videre oppover mot bergskrentene i øvre del [2].
Dette stemmer godt overens med det vi har observert i felt, hvor det ser ut til å være
mektige morenemasser i store deler av skråningen, men hvor disse i øvre del opp mot
bergskrentene tydelig er overlagt av skredavsetninger. Disse skredavsetningene preges
av blokker med en viss gradering (mer finkornede blokker øverst i skråningen), enkelte
kanaler, og antydninger til blokkrygger langs nedre deler av erosjonskanalene.
Morfologien i området preges av å være «glattet ut» (Figur 38).
Ved Saltkjelen er løsmassene kartlagt av NGU som skredavsetninger i nedre del av
terrenget [2]. Høyere oppe er det kartlagt bart fjell eller tynt løsmassedekke. I felt er det
også observert det som tolkes å være jord- og flomskredavsetninger i nedre del av
skråningen, i form av enkelte blokker som ligger spredt ut i forlengelsen av kanaler og
drensløp (Figur 39). I øvre del er det observert flere kanaler som virker å være erodert
ned i løsmassene, stedvis med mindre rygger langs. I øvre del av skråningen er det også
observert enkelte ferske skredsår hvor det har rast ut små områder med løsmasser.

Figur 39: Det er observert det som tolkes å være avsetninger etter jord- og flomskred i den nedre
delen av skråningen. Et løp som har gått gjennom skogen er markert, og her kan det skimtes
blokker som ligger ut over terrenget i underkant.
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15.1.4

Drenering

Det kommer en større bekk ned mot Hagevik. Her er det observert en del erosjon i
bekken, samt en del større blokker med god rundingsgrad i bekkeløpet. For øvrig er det
en rekke mindre bekker i området. Det er også som allerede nevnt enkelte kanaler som
kan være knyttet til skredprosesser.
15.1.5

Vegetasjon

Området har stedvis tynn løvskog, og enkelte plantefelt med gran. For øvrig er det lite
vegetasjon i området.

15.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er ikke registrert noen skredhendelser i området på skrednett [3] og heller ikke i
vegvesenet sin skreddatabase [4]. Lokale har opplyst om et steinsprang på veien nær
Saltkjelen [34]. Tidspunkt og nøyaktig plassering for skredet er ukjent. Sweco kjenner
ikke til at det utført vurderinger av skredfare i området tidligere.

15.3 Skredfarevurdering
15.3.1

Steinsprang – steinskred

Lengst nord ved Hagevik vurderes det ikke å være fare for steinsprang, da det ikke er
bratte bergskrenter som kan utløse skred her.
I den sentrale delen av området mellom Hagevik og Saltkjelneset finnes det en høyere
bergskrent med nok oppsprekking til at det kan løsne steinsprang. Skråningen under
tyder også på at dette er en aktiv prosess. Modelleringer tyder på at steinsprang i enkelte
tilfeller kan få lange utløp og nå ned i sjøen. Løsmassene i utløpsområdet er imidlertid
tolket å ikke primært være preget av steinsprang.
Vi vurderer at steinsprang kan nå et stykke ned i skråningen med årlig nominell
sannsynlighet større enn 1/1000 og i sjøen med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 i
dette området. Steinsprang med større sannsynlighet enn 1/100 vurderes å stoppe noe
høyere oppe i skråningen. Snøskred vurderes imidlertid å være dimensjonerende
skredtype for dette området da de kan nå lenger med høyere årlig sannsynlighet. Kun i
den ytterste delen av skråningen mot Saltkjelneset vil steinsprang ha lengst utløp og er
dimensjonerende skredtype.
I sør ved Saltkjelen er det enkelte bergskrenter hvor det er observert oppsprekking som
gjør at det kan løsne steinsprang, selv om det ikke er observert konkrete avsetninger
under alle disse. Basert på våre vurderinger i felt, og til en viss grad modellkjøringer
vurderes steinsprang å kunne nå et godt stykke ut fra skrentene i enkelte tilfeller.
Steinsprang fra skrentene i den nedre delen av skråningen vurderes å kunne nå inn i
området med årlige sannsynligheter større enn 1/1000 og 1/5000.
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15.3.2

Snøskred

Det finnes ingen registrerte historiske snøskredhendelser i området, og ingen av de
lokale som er intervjuet har kjent til at det har gått snøskred i området.
Likevel er det et parti mellom Saltkjelneset og Hagevik hvor topografien ligger godt til
rette for at det kan løsne snøskred (Figur 40). Geomorfologien i området kan også tyde
på at det har gått snøskred her tidligere. Det kan også være en viss sammenheng mellom
snøskred og mangelen på vegetasjon i skråningen, selv om dette er usikkert. Både rett i
overkant og i underkant av en bratt og høy skrent er det partier som er 30-50° bratte hvor
det kan legge seg mye snø.
Som de klimatiske analysene indikerer vil værforholdene som skal til for å utløse
snøskred generelt sett i Vågsøy være relativt sjeldne. Vi vurderer likevel at det er flere
faktorer som gjør at det her kan samle seg et tilstrekkelig snødekke med større hyppighet
enn en del andre steder. For det første er deler av skråningen relativt høyt oppe, opp mot
450 moh. For det andre ligger partiet i sammenheng med et større «vidde»-parti i sørøst
som gjør at man kan få en del vindblåst snø som akkumuleres. På bakgrunn av dette
vurderer vi at snøskred kan løsne fra disse omtalte partiene og nå inn i området med årlig
sannsynlighet større enn 1/100 i øvre deler og større enn 1/1000 i de lavereliggende
delene. Mindre skred vurderes å stoppe der terrenggradienten flater noe ut, ca. kote 4050. Større skred vurderes å ha større bevegelsesenergi slik at disse vil nå til sjøen.
Eventuelle små skred i nordre deler vil kunne få lange utløp dersom de følger kanalene i
terrenget.
På bakgrunn av dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred
under det aktuelle partiet å være større enn 1/1000 (og 1/5000) helt til sjøen. Vi vurderer
at det er årlig nominell sannsynlighet for snøskred større enn 1/100 i de øvre delene av
skråningen for det aktuelle området.
For øvrige deler av området, nord for Hagevik, samt ved Saltkjelen, vurderes det ikke å
være fare for snøskred, dels på grunn av for lav terrenghelning, og dels på grunn av mer
kupert topografi som vil bryte opp et eventuelt snødekke.
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Figur 40: Parti mellom Saltkjelneset og Hagevik hvor det kan løsne snøskred. Det finnes flere
aktuelle løsneområder innenfor den hvite markeringen.

15.3.3

Sørpeskred

Det går en bekk gjennom området som kommer ned ved Hagevik. Øvre del av denne
bekken drenerer større fjellområdet ved 400-500 moh. Her er det flere flater, myrer og
søkk, og ganske store områder som drenerer. Her finnes også flere potensielle
løsneområder for sørpeskred. Det er ikke observert entydige tegn på at slike skred har
forekommet, men det kan heller ikke utelukkes at det har skjedd. Vi vurderer at
sannsynligheten for sørpeskred langs det aktuelle bekkeløpet er større enn 1/5000.
For øvrige deler av området vurderer vi at det ikke er fare for sørpeskred.
15.3.4

Jord- og flomskred

I den nordlige delen av området fra Hagevik og nordover vurderes sannsynligheten for
jord- og flomskred å være mindre enn 1/5000, da terrenget er relativt slakt, har en del
berg i dagen, og har lite drensløp. Det er heller ikke observert tegn på slike skred her.
I den sentrale delen mellom Hagevik og Saltkjelneset er det enkelte kanaler som kan
skyldes mindre flomskred. De kan også skyldes flom eller våtere snøskred. Selv om
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kanalene er tydelige, er det lite avsetninger i nedre del av dem, og derfor tolkes ikke
flomskred å være en dominerende prosess her, selv om den nok kan forekomme.
Vi vurderer sannsynligheten for flomskred i de aktuelle kanalene å være større enn
1/1000 et stykke oppi skråningen, og større enn 1/5000 helt i sjøen. Vi vurderer at
sannsynligheten for flomskred ikke er større enn 1/100 i dette partiet. Skredfaren for jordog flomskred her er ikke dimensjonerende, da snøskred vil opptre med større hyppighet
og utløp.
I den sørlige delen av området ved Saltkjelen er det ganske tydelige tegn på at jord- og
flomskred har gått tidligere, både i form av sår i løsmassene i løsneområdene og
avsetninger i den nedre delen av skråningen. Modelleringer av flomskred i området i
RAMMS samsvarer godt med de avsetningene som er observert i felt. Mektigheten på
avsetningene er relativt begrenset, og dette tyder på at slike skred ikke forekommer
veldig hyppig. En ravine (bekkeløp) noe sør for de observerte skredløpene har lignende
geomorfologisk signatur og har lignende terrengforhold i de øvre delene (løsneområdet).
Også dette vurderes å være et løp hvor jord og flomskred kan forekomme i fremtiden.
Vi vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred er større enn 1/1000 for deler av
området, spesielt der det er observert avsetninger, men også for et bekkeløp lenger sør.
Skred med sannsynlighet større enn 1/5000 vurderes å kunne ha noe større utløp. Vi
vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred ikke er større enn 1/100 i denne delen
av området.
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Hjarteneset
Området strekker seg fra Tvindeseter i sør, via Hjarteneset sentralt og videre nesten 1 km
mot nordøst (Figur 41). Totalt er det om lag 2 km langt. Det er spredt boligbebyggelse
gjennom hele området som er omfattet av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred [3].
Størsteparten av området er også omfattet av aktsomhetssonene for steinsprang og for
jord- og flomskred.

Figur 41: Oversiktskart over området Hjarteneset.

16.1 Beskrivelser
16.1.1

Topografi og helning

Terrenget i området stiger fra havnivå og går opp mot Hjartneshornet (ca. 250 moh.) i
nord og Stonga (286 moh.) i sør. I de lavereliggende områdene er det moderat bratt, ca.
30°. De øverste delene av skråningene preges av bratte skrenter. I partiet sør for
Hjarteneset til Tvindeseter er det noe slakere terreng. Videre sør for Tvindeseter er de
øvre delene av området preget av brattere skrenter.
16.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i hele området og skråningen over dette er av NGU kartlagt som «diorittisk
til granittisk gneis, migmatitt» [1]. Berget er relativt massivt, men med tydelig
oppsprekking langs enkelte sprekkesett. Blokkene som avløses av sprekkene er for det
meste i størrelsesordenen fra en 0,1m3 til flere m3.
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16.1.3

Løsmasser

NGU har kartlagt området som morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke
over berggrunnen [2], noe som samsvarer med observasjoner gjort ved befaring.
Fjellsiden er i de øvre delene bratt med en del eksponert berg og lite løsmasser. I de
slakere partiene under bergskrentene er det observert løsmasser stedvis i form av urer
og blokk, noen få steder ned til veien, særlig ved Hjarteneset og nordover ca. 400 meter. I
den nordlige og midtre delen sør for Hjarteneset ligger det mindre skredblokk høyere
oppe i terrenget. Lengst i sør er det en god del blokkansamlinger i terrenget. En del av
disse kan trolig stamme fra glasiale prosesser.
I den nordlige delen av området, rett sørvest for et av husene er det observert det som
tolkes å være spor etter et flomskredløp.
16.1.4

Drenering

Det er på statens kartverk sitt kartgrunnlag [5] registrert en bekk som drenerer
sammenhengende gjennom området, den ligger på Hjarteneset. Noen mindre bekker er
observert i nedre deler av området. Nedslagsfeltet til området er relativt begrenset.
16.1.5

Vegetasjon

Området er delvis bevokst med middels stor løvskog og det er også observert klynger
med granskog. Store deler av området er preget av lite vegetasjon med lyng og busker.
Figur 42 er representativ for vegetasjonen i området.

Figur 42: Oversiktsbilde, representativt for vegetasjonen i området. Bildet viser også hvordan urer
fremstår i området.
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16.2 Skredhendelser
Det er registrert en skredhendelse i området i form av en steinspranghendelse mot veien
den 20. oktober 2014 [3] [4]. Skredet kom i en periode med litt regn og vind fra sør. Det
løsnet i en veiskjæring langs veien og var mindre enn 1 m 3.
Sweco kjenner ikke til at det tidligere det er utført hverken skredfarevurderinger eller
skredsikringstiltak i området.

16.3 Skredfarevurdering

16.3.1

Steinsprang – steinskred

Helt nord i området er det høye skrenter som er vurdert å være løsneområde for
steinsprang. I overkant av bebyggelsen flater terrenget ut, men det observeres likevel
enkelte steinsprangblokk i terrenget, stedvis helt ned til sjøen.
Videre sørover i området mot Hjarteneset er skrentene stedvis noe høyere. Her er det
ikke observert så mange skredavsetninger. Stedvis kan stein ha blitt fjernet som følge av
bebyggelse
For deler av området er det observert større steinurer, blant annet en avsetning som
tolkes som et steinskred. Her er det flere løsneområdet som også er store nok til at det
kan utløses nye store skred (steinskred).
Det vurderes at det i underkant av skrentene kan løsne steinsprang som følge av
oppsprekking av berget, også der det ikke er gjort konkrete observasjoner av tidligere
skred. Vurderingene av utløpslengder for steinsprang i området er basert på faglig
erfaring og modelleringer, samt observasjoner der de finnes.
Det vurderes at den årlige, nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn
1/1000 og 1/5000, stedvis også større enn 1/100 innenfor det undersøkte området.
16.3.2

Snøskred

Det er enkelte partier i de øvre delene av området som har terrenghelning som er ideell
for å få utløst snøskred. En del av disse har for kupert topografi eller for lite areal til at
snøskred av betydning vil kunne løsne. De aktuelle partiene ligger forholdsvis lavt, ca.
200-250 moh. Dette utelukker ikke at snøskred kan løsne, men vurderes å gjøre at
hyppigheten på tilstrekkelig snødekke vil være ganske lav. Det vurderes at kun mindre
snøskred vil kunne løsne fra de aktuelle partiene, og hyppighet og utløpslengder på disse
vil være underordnet i forhold til steinsprang.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området kun stedvis er
større enn 1/5000, og da kun steder hvor det er steinsprangfare med større årlig
sannsynlighet. Skredtypen blir derfor ikke dimensjonerende noen steder i området.
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16.3.3

Sørpeskred

Det er ikke observert egnede løsneområder for sørpeskred som vi vurderer å utgjøre en
fare for det kartlagte området.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
16.3.4

Jord- og flomskred

Det er ikke observert tydelige spor etter jord- og flomskred i området, med unntak av ca.
30 meter sør for eiendom (Gnr/bnr 98/7) nord for Hjarteneset. Her er det observert spor i
terrenget som er tolket som et flomskredløp, trolig med lav hyppighet. Sannsynligheten
for nye flomskred her er vurdert til mindre enn 1/1000, men større enn 1/5000.
Vi vurderer det som lite sannsynlighet at det skal løsne jord- eller flomskred av betydelig
størrelse fra øvrige deler av området. Dette både på bakgrunn av at det ikke er observert
spor etter slike skred, og fordi det partier med egnet helningsgrad i stor grad preges av
enten berg i dagen eller urmasser.
Basert på dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred
i området foruten omtalt lokalitet er mindre enn 1/5000.
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Myrane
Myrane omfatter et ca. 350 m langt område med industribygg som ligger øst for Rv15
(Figur 43). Store deler av området er berørt av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred
og for steinsprang [3].

Figur 43: Oversiktskart over området Myrane.

17.1 Beskrivelser
17.1.1

Topografi og helning

Området ligger ved den vestvendte skråningen av Raudhaugen (150 moh.). Terrenget er
i øvre deler preget av skrenter brattere enn 50-60°. Lenger ned er terrenget fra 30-50°
bratt, og i nedre deler av skråningen for det meste 10-30°. Skråningen ender i en
opparbeidet plass på om lag 15 moh.
17.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området er ifølge NGU granittisk gneis (metaryolitt) for størsteparten av
området [1]. I skråningen opp mot Raudhaugen er det, spesielt i den nordlige delen
kartlagt en sone med ultrabasitt (olivinstein, serpentinitt).
Berget fremstår som ganske massivt og preges av glatte sva. Skrentene over den
nordligste delen av området er mer oppsprukket og avgrenset av flere sprekkesett, men
de avgrensede blokkene er relativt store, primært i størrelsesordenen 1 m 3. Det er
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imidlertid observert et sprekkeplan som faller om lag 40° ut av skråningen, både i
skrentene øverst og i en skjæring nederst bak bebyggelsen. Dette kan gjøre at noe større
partier også kan være avløst av sprekker i de øvre delene av skråningen. I en større
vertikal skrent nord for området er berget også relativt massivt, men tydelig oppsprukket i
større blokker.
17.1.3

Løsmasser

Området er på NGU sine løsmassekart identifisert som tynne morenemasser [2]. Dette
ser ut til å stemme med observasjoner fra feltbefaring, selv om det lokalt også er
observert enkelte partier med steinsprangavsetninger, spesielt lengst nord hvor det er en
sammenhengende ur ned mot bebyggelsen (Figur 44). Nord for området er det en grov ur
ned til vannet. I skråningen sør for området er det observert en blokkansamling av ukjent
opphav.

Figur 44: Oversiktsbilde over skråningen. Over bygget med sort tak kan det skimtes en ur i
underkant av en skrent.

17.1.4

Drenering

På kartverket sine kart er registrert en bekk nede på selve flaten under skråningen [5].
For øvrig er det ikke kartlagt noen bekker eller tydelige dreneringsløp i området, heller
ikke under feltbefaring.
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17.1.5

Vegetasjon

Skråningen over det kartlagte området preges av spredt løvskog, flekker med granskog,
og for øvrig ganske bart og åpent landskap med lyng og mindre busker, f.eks. einer.

17.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er ikke registrert noen historiske skredhendelser i området [3].
Sweco kjenner ikke til at det tidligere det er utført hverken skredfarevurderinger eller
skredsikringstiltak i området.

17.3 Skredfarevurdering
17.3.1

Steinsprang – steinskred

Det er partier i skråningen som kan løsne, og uren tyder på at steinsprang har gått her
tidligere. Eventuelle spor etter steinsprang nede på flaten vil trolig ha blitt fjernet i
forbindelse med opparbeidelse av området.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/1000
og 1/5000 fra skråningen i øst. I en liten flik lengst nordøst vurderes det også å være
sannsynlighet større enn 1/100 for steinsprang.
I sør finnes det enkelte mindre skrenter hvor det vurderes å være større sannsynlighet for
steinsprang enn 1/1000 (og 1/5000).
17.3.2

Snøskred

Selv om det finnes enkelte partier som er bratte nok uten vegetasjon til at det kan løsne
snøskred, vurderer vi dette som lite sannsynlig. Disse partiene er relativt små og kuperte.
Eventuelle mindre snøflak som løsner fra disse vil ikke få høy fart før de bremser opp i
topografiske hindringer.
Vi vurderer at sannsynligheten for snøskred i området er mindre enn 1/1000. Der
sannsynligheten er større enn 1/5000 vil denne skredtypen være underordnet i forhold til
steinsprang som er dimensjonerende.
17.3.3

Sørpeskred

Det er ikke observert noen ideelle løsneområder for sørpeskred som kan nå området.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
17.3.4

Jord- og flomskred

Det er stedvis noe løsmasser i skråningen, men også mye berg i dagen. Det er ikke
observert tegn på tidligere skred, ei heller løsmassepartier som vurderes å kunne bli
ustabile selv om de ligger bratt.
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Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred i området er
mindre enn 1/5000.

repo002.docx 2013-06-14

82 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

18

Øvre Tennebø
Dette området omfatter et ca. 550 m langt boligfelt i underkant av en skråning (Figur 45).
Boligfeltet ligger topografisk ovenfor Rv15. De øvre delene av området er berørt av NVE
sine aktsomhetssoner for snøskred og for steinsprang [3].

Figur 45: Oversiktskart over området Øvre Tennebø.

18.1 Beskrivelser
18.1.1

Topografi og helning

Nedre del av området ligger på en utflating i terrenget som stiger slakt fra ca. 30 moh. i
øst til ca. 60 moh. i vest. På denne utflatingen ligger det boligbebyggelse. Lengst nord
går en lokalvei, og over denne tiltar skråningen raskt. Her er det en ur som er ca. 30-45°.
Over denne uren er det en tilnærmet vertikal bergskrent som går opp til ca. 100-120 moh.
Over dette flater terrenget ut mot Raudhaugen (150 moh.) i nord.
18.1.2

Berggrunn

Berget i området er av NGU kartlagt som granodiorittisk båndet gneis [1]. Berget preges
av enkelte tilnærmet horisontale sprekkesett som går innover i skråningen, i tillegg til
vertikale sprekker normalt på skråningen. Det finnes også enkelte skråningsparallelle
sprekker som faller 60-80° ut av skråningen. Til sammen fører disse til at det blir en del
overheng i skrentene.
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Et sted er det observert en overhengende blokk på anslagsvis noen titalls m 3 som er
tydelig avgrenset i både overkant og på siden (Figur 46).

Figur 46: En tydelig avgrenset blokk på flere titalls m3 som danner et overheng i den øvre delen av
skråningen.

18.1.3

Løsmasser

På NGU sine kart er den sørvestlige delen av området kartlagt som tynt morenedekke,
mens den nordøstlige delen er kartlagt som bart fjell eller tynt løsmassedekke [2]. I felt er
det observert en grov ur i underkant av de øvre skrentene i området. Grovheten og
størrelsen på denne varierer noe, den er størst i den sentrale delen av området, og avtar
mot øst og mot vest.
Det er kartlagt enkelte blokker på noen m 3 som ligger utenfor uren, som kan være
moreneblokk, men også kan være steinsprangavsetninger.
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Figur 47: En grov ur i underkant av skrenten i den vestlige delen. Den omtalte avgrensede blokken
kan skimtes i øvre del av skrenten.

18.1.4

Drenering

Det er ikke registrert bekker i området på kartverket sitt kartgrunnlag [5]. Det er heller ikke
observert bekker eller drensløp av betydning i felt.
18.1.5

Vegetasjon

Det er noe blandingsskog i uren og i de delene av skråningen som ikke er aller brattest.
Ellers er mye av terrenget åpent over området.

18.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert en tidligere steinspranghendelse langs Rv15 som ligger utenfor og
nedenfor området, da i form av et lite steinutfall fra en veiskjæring [3] [4]. Denne
hendelsen har ingen direkte relevans for vurdering av skredfare i det aktuelle området.
Ansatte i teknisk etat i kommunen kunne ved befaring opplyse at det hadde gått et
steinsprang i en husvegg i området for ca. 10-15 år siden som medførte skader på
kledningen på huset. For øvrig er det ingen informasjon om kjente skredhendelser, heller
ikke om tidligere utførte skredvurderinger.
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18.3 Skredfarevurdering
18.3.1

Steinsprang – steinskred

Det er åpenbart avgrensede blokker i skråningen. En av disse er på flere titalls m 3. Uren
viser tydelig at det også har gått steinsprang av betydelig størrelse i skråningen tidligere.
Enkelte blokker nær husene, samt skredhendelsen fra 10-15 år tilbake tyder på at
steinsprang kan nå til bebyggelsen i området. Dette bekreftes av modelleringer som viser
at skred kan nå ned forbi urfoten i en del tilfeller. Det må i slike områder også tas høyde
for flogstein som kan slynges lenger enn det avsetningene i terrenget viser.
Vi vurderer at det er årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100 for steinsprang som
kan nå deler av bebyggelsen, primært i underkant av den avløste, store blokken. Nesten
hele den øvre husrekken vurderes å større sannsynlighet enn 1/1000 for steinsprang.
Skred med sannsynlighet større enn 1/5000 vurderes å kunne nå noe lenger.
18.3.2

Snøskred

Skråningen er for det meste enten for bratt eller for slak til at det blir ideelle løsneområder
for snøskred. I uren er helningen ideell, men uren er så grov at snødekket vurderes å få
godt feste.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i
området.
18.3.3

Sørpeskred

Det er ikke observert noen egnede løsneområder for sørpeskred over området, og heller
ingen tegn på at slike skred har gått tidligere.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000
i området.
18.3.4

Jord- og flomskred

Det er få steder hvor det er kan løsne jord- eller flomskred i området. Skråningen er
kupert, og det er lite løsmasser, med unntak av der det er ur. Det er ikke observert tegn
på at det har gått jord- eller flomskred tidligere.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred er mindre enn
1/5000 i området.
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Vindhammaren
Området ligger langs Vågsfjorden og strekker seg 1,1 km i nordvest – sørøstlig retning
(Figur 48). Det var ingen bebyggelse innenfor området på tidspunktet for kartleggingen.
Deler av området er berørt av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred og for steinsprang
[3]. Det finnes også enkelte mindre aktsomhetssoner for jord- og flomskred i området.

Figur 48: Oversiktskart over området Vindhammaren.

19.1 Beskrivelser
19.1.1

Topografi og helning

Området er småkupert og for det meste lavtliggende. De fleste skråningene er lavere enn
ca. 100 moh., enkelte er opptil ca. 150 moh. Videre preges terrenget av bratte skrenter
samt utflatinger og mindre daler.
19.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området er av NGU kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, migmatitt»
[1]. Berget er eksponert en rekke steder, både i skrenter og flatere partier. Stedvis er det
en viss oppsprekking i berget, men de fleste steder er det ganske massivt.
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19.1.3

Løsmasser

Av NGU er hele området kartlagt som bart fjell eller tynt løsmassedekke [2]. I felt er det
imidlertid observert enkelte partier med løsmasser, primært i form av morenedekke,
mindre urer eller myrer (Figur 49).

Figur 49: Den nordlige delen av området fra helikopter. Sentralt i bildet sees en mindre ur som
delvis er skogdekket i underkant av en skrent.

19.1.4

Drenering

I den sørlige delen av området er det på kartdata lagt inn en mindre bekk [5]. For øvrig er
det kun mindre drensløp i området, ingen større bekker.
19.1.5

Vegetasjon

Det er lite vegetasjon i området, men stedvis er det noe spredt løv- og barskog.

19.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er ingen registrerte skredhendelser i det aktuelle området [3]. Sweco kjenner ikke til
tidligere utførte vurderinger i området.
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19.3 Skredfarevurdering
19.3.1

Steinsprang – steinskred

Det er en rekke mindre skrenter i området hvor berget i større eller mindre grad er
oppsprukket. I de fleste vil det ikke forekomme hyppige utfall, men enkelte kantede blokk i
underkant av disse tyder på at det også her kan forekomme steinsprang. Selv om en
rekke av skrentene ikke har konkrete observasjoner av skred i underkant, er det vurdert
at det kan komme utfall fra dem. Imidlertid er det snakk om relativt lite oppsprukket berg,
slik at eventuelle sikringstiltak i stor grad vil være enkle.
Basert på modelleringer og observasjoner i felt vurderer vi at det er større nominell
sannsynlighet for steinsprang enn 1/1000 fra aktuelle skrenter i området. De fleste
skrentene er så små og med så definerte utløpsområder i underkant at vi vurderer sonen
med skredfare større enn 1/5000 å være sammenfallende med sonen med skredfare
større enn 1/1000.
I enkelte av de større skrentene med større urer i underkant er berget mer oppsprukket
og her vurderes det at steinsprang også kan forekommer med større årlig sannsynlighet
enn 1/100.
19.3.2

Snøskred

Det er få partier i området hvor terrenghelning og -jevnhet er egnet for akkumulasjon av
snø. Videre ligger området langs fjorden, og værforholdene som skal til for å få utløst
snøskred vil forekomme sjeldent. Basert på en totalvurdering av dette vurderer vi at det
kun vil forekomme mindre utrasinger som vurderes å være av liten betydning for
faresonene.
Vi vurderer at sannsynligheten for snøskred i området er mindre enn 1/5000.
19.3.3

Sørpeskred

Det er ikke observert steder i området hvor det kan løsne sørpeskred, og heller ingen
tegn på at slike skred har forekommet tidligere.
Vi vurderer sannsynligheten for sørpeskred å være mindre enn 1/5000 i området.
19.3.4

Jord- og flomskred

Det er lite løsmasser i området, samt ingen tegn på at det har gått løsmasseskred her
tidligere.
Vi vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred i området er mindre enn 1/5000.
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Biskjelneset
Området ligger om lag 1 km sørøst for området «Vindhammaren» og strekker seg 1 km
langs fjorden (Figur 50). Det var ingen bebyggelse innenfor området på tidspunktet for
kartleggingen. Deler av området er berørt av NVE sine aktsomhetssoner for snøskred og
for steinsprang utarbeidet av NGI [3].

Figur 50: Oversiktskart over området Biskjelneset.

20.1 Beskrivelser
20.1.1

Topografi og helning

Skråningen over området går opp til ca. 100 moh. Skråningen er ganske jevn mellom ca.
20-40°. I den nordøstlige delen av området er det enkelte skrenter som er brattere (Figur
51).
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Figur 51: Oversiktsbilde over den nordøstlige delen av området.

20.1.2

Berggrunn

Berggrunnen i området er av NGU kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, migmatitt»
[1]. Der hvor det er skrenter som er eksponert er berget for det meste massivt med lite
oppsprekking. Det er imidlertid observert enkelte sprekkesett i skrentene i og over
området (Figur 52). Det mest markante av disse, som trolig er foliasjonen i berget, faller
en del steder ut av skråningen, ca. 30°.
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Figur 52: Eksempel på en spekkeavgrenset blokk i en av skrentene.

20.1.3

Løsmasser

Deler av området er kartlagt av NGU som tynt morenedekke, mens resten er kartlagt som
bart fjell eller tynt dekke [2]. I felt er dette også inntrykket, at det jevnt over er lite
løsmasser i området. I underkant av vegen lengst nordøst er det en fylling, samt enkelte
steinblokker som kan være steinsprang.
20.1.4

Drenering

I den midtre delen av området er det av Kartverket kartlagt en mindre bekk [5]. For øvrig
er det ikke observert noen tydelige drensløp i området.
20.1.5

Vegetasjon

Området preges av spredt furuskog, men det er også enkelte åpne partier. Furutrærne
har relativt stor avstand mellom stammene, og lite annen skog i mellom (Figur 53).
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Figur 53: En jevn, furudekket fjellside i den sørvestlige delen av området. Enkelte steder stikker
bergknauser opp.

20.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er ingen registrerte skredhendelser i det aktuelle området [3]. Sweco kjenner ikke til
tidligere utførte vurderinger i området.

20.3 Skredfarevurdering
20.3.1

Steinsprang – steinskred

Der det er skrenter er det enkelte steder observert sprekker som gjør at det kan løsne
steinsprang. Det er stedvis også observert blokker som kan være tidligere utfall. I
skrenten over veien i nord er det ikke observert utfall, men eventuelle slike kan være
fjernet i forbindelse med bygging av veien. De fleste stedene vil steinsprang stoppe rett i
underkant av skrentene, men lengst nord kan de gå ned til veien, og i sjeldne tilfeller over
veien og ned en skråning under.
Vi vurderer at det ikke vil komme hyppige utfall fra skrentene, men at det likevel kan skje
med større årlig sannsynlighet enn 1/1000 og 1/5000. Vi vurderer at det ikke er fare for
steinsprang med større sannsynlighet enn 1/100 innenfor området.
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I den sørvestligste delen av området er det enkelte mindre skrenter på opptil noen få
meters høyde, men her vurderes ikke utfall å utgjøre noen reel skredfare.
20.3.2

Snøskred

Selv om deler av skråningene over området er jevne, bratte nok og selv om skogdekket
ikke er veldig tett, vurderer vi sannsynligheten for snøskred å være liten. Dette på
bakgrunn spesielt av de klimatiske forholdene ved at området har lite relieff, men også
fordi skråningene brytes opp av mindre skrenter stedvis. Selv om det kan løsne mindre
snøskred vil ikke disse oppnå vesentlig fart.
I den sørvestlige delen av området er det skog. Denne er ganske tynn, men vurderes
likevel å ha en viss beskyttende effekt mot snøskred, da skråningen her for øvrig er
ganske jevn.
Vi vurderer at snøskred ikke utgjør en fare i området, og at sannsynligheten er mindre
enn 1/5000.
20.3.3

Sørpeskred

Det er ikke observert steder i området hvor det kan løsne sørpeskred, og det er heller
ingen tegn på at slike skred har forekommet tidligere.
Vi vurderer sannsynligheten for sørpeskred å være mindre enn 1/5000 i området.
20.3.4

Jord- og flomskred

Det er lite løsmasser i området, samt ingen tegn på at det har gått løsmasseskred her
tidligere.
Vi vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred i området er mindre enn 1/5000.
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Almenning
Området ligger langs Rv 15 og strekker seg over omtrent 600 m (Figur 54). Det er en del
bebyggelse innenfor området. Tilnærmet hele området er berørt av NVE sine
aktsomhetssoner for snøskred, og stedvis også for steinsprang [3].

Figur 54: Oversiktskart over området Almenning.

21.1 Beskrivelser
21.1.1

Topografi og helning

Området preges av en ganske flat nedre del med jorder og bebyggelse (Figur 55). Nord
for dette er det en skarp overgang til urmasser som er fra 20-40° bratte. Over dette er det
en tilnærmet vertikal bergskrent som går opp til ca. 150 moh.

repo002.docx 2013-06-14

95 (102)
RAPPORT
13.03.2017
22380001-R01-A03
NVE – SKREDFAREKARTLEGGING I VÅGSØY KOMMUNE

Figur 55: Oversiktsbildet av området. I forkant sees flatere deler nederst. En ur er skjult i skogen,
mens de bratte skrentene øverst i skråningen fremtrer tydelig.

21.1.2

Berggrunn

Berget i området er av NGU kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, migmatitt» [1].
Berget er tydelig oppsprukket (Figur 56), men avstanden mellom sprekkesettene er
stedvis stor slik at de avløste blokkene er opptil mange m 3. Et sprekkesett som trolig går
langs foliasjonen faller slakt innover i skråningen. Det er også observert minst to andre
sprekkesett, begge tilnærmet vertikale. Lengst nord i området er det utført noe
boltesikring i veiskjæring/skrent rett i overkant av veien, men denne strekker seg ikke
hele veien opp til toppen av skråningen.
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Figur 56: Sterkt oppsprukket berg i den vertikale skrenten over området.

21.1.3

Løsmasser

NGU har kartlagt de nedre, flatere delene av området som tynn morene, mens de øvre
delene som bart fjell [2]. Skjult i skogen ligger en grov ur. De ytterste blokkene i denne er
i enkelte tilfeller mange kubikkmeter (Figur 57). Det er ikke observert blokker ute på selve
jordet, annet enn akkurat i overgangen mellom uren og jordet.
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Figur 57: Blokker i ytterkant av skreduren.

21.1.4

Drenering

Det er ikke kartlagt noen bekker eller elver i området på kartverket sine kart [5]. I felt er
det observert en antydning til et drensløp sentralt på jordet, men for øvrig ingen drensløp
av betydning i området.
21.1.5

Vegetasjon

De nedre delene av området er åpne jorder, mens det i uren ovenfor er tett
blandingsskog.

21.2 Skredhendelser og tidligere vurderinger
Det er registrert en steinspranghendelse lengst nordvest i området langs veien [3].
Hendelsen skjedde den 21. august 2005 ved at stein på mindre enn 1 m 3 kom ned på
veien fra skjæringen/skråningen over [4].
Sweco kjenner ikke til at det er utført skredfarevurderinger tidligere innenfor området.
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21.3 Skredfarevurdering
21.3.1

Steinsprang – steinskred

Mange sprekker langs flere sprekkesett avløser blokker i den øvre delen av skråningen
hvor det er tilnærmet vertikale skrenter. I underkant er det en grov ur som tyder på at det
har vært betydelig steinsprangaktivitet tidligere. Basert på både modelleringer og våre
erfaringer fra lignende situasjoner andre steder vurderer vi det som sannsynlig at det har
kommet steinsprang ut på jordet tidligere, men at avsetningene har blitt ryddet eller på
annen måte endret opp gjennom årene. Dessuten vil det slike steder være fare for
flogstein, mindre steinfragmenter som slynges ut med lange utløpsdistanser når steiner
knuser.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang mot området er større
enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Faresonene for de ulike sannsynlighetsklassene går lenger
ut enn hva kun observasjonene i felt skulle tilsi. Dette fordi vi vurderer at flogstein og
enkelte steinsprang i området trolig er fjernet opp gjennom årene.
I den vestlige og østlige delen av området er det enkelte mindre skrenter hvor det også
vurderes at det kan komme noe utfall med større sannsynlighet enn 1/1000 (og 1/5000).
Boltesikringen som er utført lengst nordøst i området har ikke vesentlig betydning for
faresonene da det finnes avgrensede bergpartier i overkant av partiet som er sikret.
21.3.2

Snøskred

Den vertikale skrenten i øvre del av skråningen vurderes å være for bratt til at det vil
løsne snøskred. Heller ingen andre steder i området vurderes snøskred å være en aktuell
skredtype.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området er mindre enn
1/5000.
21.3.3

Sørpeskred

Det finnes et mindre tjern over den vertikale skrenten. Det er imidlertid lite som tilsier at
det her har, eller kan løsne sørpeskred. Heller ingen andre steder er det aktuelle
løsneområder for sørpeskred.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i området er mindre
enn 1/5000.
21.3.4

Jord- og flomskred

I uren er det bratt nok til at masser kan løsne. Det er imidlertid ikke observert tegn på at
dette har skjedd. Selv om det skulle løsne mindre jord- eller flomskred vil både frekvens
og utløpslengde på slike være betydelig underordnet i forhold til steinsprang.
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Vi vurderer at sannsynligheten for jord- og flomskred i området er mindre enn 1/1000 alle
steder. Der hvor den er større enn 1/5000 vil likevel slike skred være underordnet i
forhold til steinsprang.
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Vedlegg 3 - Utvalgte modelleringer
Trollebø
Tegnforklaring
Utredningsområder

RockyFor3D (steinsprang)
Antall blokkpasseringer
Mange
Få

RAMMS::Avalanche (snøskred)
Skredhastighet
Høy
Lav

RAMMS::Debris flow (sørpeskred)
Skredhastighet
Høy
Lav

RAMMS::Debris flow (flomskred)
Skredhastighet
Høy
Lav
Oppdrag:
22380001 NVE - Vågsøy- Skredfarekartlegging

Ü

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM Zone 32N
0

65

130
meter

Utarbeidet av:
NOEIDS

Kontrollert av:
NOROAN

Skala (A3):
1:5 000

Dato:
24.02.2017

260

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Vedlegg 3 - Utvalgte modelleringer
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Vedlegg 3 - Utvalgte modelleringer
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Vedlegg 4 - Faresonekart
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Vedlegg 4 - Faresonekart
Trollebø
Tegnforklaring
Utredningsområder
Beskyttende skog

Faretype

£

Jordskred/flomskred

k

Snøskred

"

Steinsprang

Faresoner
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Oppdrag:
22380001 NVE - Vågsøy- Skredfarekartlegging

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM Zone 32N
0

65

130
meter

Utarbeidet av:
NOEIDS

Kontrollert av:
NOROAN

Skala (A3):
1:5 000

Dato:
13.03.2017

260

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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