
R
A

P
P

O
R

T

Skredfarekartlegging i Stryn kommune

45
2017



 2

 

Utgitt av:

Redaktør: 

Forfattere: 
 
 
 
 
Trykk: 
Opplag:
Forsidefoto: 
ISBN
 
 
 
Sammendrag:

Emneord:

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Middelthunsgate 29 
Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
Internett: www.nve.no 

Rapport nr 45-2017

Skredfarekartlegging i Stryn kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat

Hedda Breien, Peter Gauer, Krister Kristensen, Kjetil Sverdrup -Thygeson

NVEs hustrykkeri

Olden og Eide sett fra sør. NGI

978-82-410-1598-4
ISSN                      1501-2832

Skredfarekartlegging, Stryn kommune. steinsprang/steinskred,
flomskred, snøskred, sørpeskred.





 

RAPPORT 
 

Skredkartlegging i Stryn kommune 
DETALJERT KARTLEGGING AV FARESONER FOR 
SKRED I UTVALGTE OMRÅDER 

 

DOK.NR. 20160399-01-R 
REV.NR.  0/ 2017-02-17 
 



 

 

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller 
autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten 
bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette 
dokumentet. 
 
Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål 
enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke 
reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. 
Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI. 
 
 
Neither the confidentiality nor the integrity of this document 
can be guaranteed following electronic transmission. The 
addressee should consider this risk and take full responsibility 
for use of this document. 
 
This document shall not be used in parts, or for other purposes 
than the document was prepared for. The document shall not 
be copied, in parts or in whole, or be given to a third party 
without the owner’s consent. No changes to the document 
shall be made without consent from NGI. 



 

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT Hovedkontor Oslo Avd. Trondheim T 22 02 30 00 BANK ISO 9001/14001 
NGI.NO PB. 3930 Ullevål Stadion PB. 5687 Sluppen F 22 23 04 48 KONTO 5096 05 01281 CERTIFIED BY BSI 
 0806 Oslo 7485 Trondheim NGI@ngi.no ORG.NR 958 254 318MVA FS 32989/EMS 612006 
 
p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Prosjekt  

Prosjekttittel: Skredkartlegging i Stryn kommune 
Dokumenttittel: Detaljert kartlegging av faresoner for skred i utvalgte områder 
Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr. / Rev.dato:  0/  
  

Oppdragsgiver  

Oppdragsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat 
Kontaktperson: Håvard Juliussen 
Kontraktreferanse:  
  

for NGI  

Prosjektleder: Frode Sandersen 
Utarbeidet av: Krister Kristensen, Peter Gauer, Hedda Breien, Kjetil Sverdrup-

Thygeson 
Kontrollert av: Frode Sandersen 
 

 
 
Sammendrag 
På oppdrag av NVE er det utarbeidet er detaljert faresonekartlegging i utvalgte områder 
i Stryn kommune. Faresonene er relatert til Plan- og bygningsloven med sannsynlighets-
grenser for skred i henhold til TEK 10.  
 
Generelt er Stryn et område med stor og variert skredproblematikk som er betinget både 
av naturforholdene og samfunnsmessig arealutnyttelse. Det innebærer at relativt mye av 
bebyggelsen og infrastrukturen ligger utsatt for en viss skredfare. En oversikt basert på 
registrerte bygningsflater fra FKB-data (bygningstyper 111- 163, det vil si boliger og 
fritidsboliger) sammenholdt med faresonekartet viser at til sammen 228 slike bygninger 
kan ha en høyere årlig sannsynlighet enn minstekravet på 1/1000 som gjelder for nybygg 
i TEK10. 
 
  

http://www.ngi.no/
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Sammendrag forts. 
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Tabell 1. Antall bygninger i bygningstyper 111- 163, det vil si boliger og fritidsboliger, som kan 
ha en høyere årlig sannsynlighet enn minstekravet på 1/1000, fordelt på kartleggings-
områdene. 

Beinnes 17 
Eide 7 
Flo 3 
Flåten - Sunde 7 
Gytri 6 
Hjelledalen 24 
Håheim 0 
Loen 2 
Mindresunde 7 
Nedstryn 24 
Oldedalen nord 15 
Oldedalen sør 3 
Olden 50 
Oppstryn 38 
Rake/Solvik 9 
Yri 12 
Årheim 4 
Sum 228 

 
Tallene i tabell 1 må tas med en del forbehold på grunn av nøyaktigheten til data-
grunnlaget og utvalgskriteriene som er benyttet. Nærmere vurdering av enkeltbygninger 
kan avklare graden av utsatthet mer nøyaktig og hvilket omfang av sikringstiltak som er 
nødvendig for å redusere sannsynligheten dersom det er ønskelig.    
 
Det er likevel identifisert noen bygninger i klasse S2 som antas å ligge utsatt for 
skadelige skredkrefter med en årlig sannsynlighet på 1/100 eller høyere. Dette gjelder 
følgende: 

 Beinnes i Olden, g/bnr 111/5: fem hytter og et bolighus 
 Beinnes i Olden, g/bnr 111/3: et bolighus 
 Grønfur i Oppstryn, g/bnr 26/10: en hytte 
 Folven i Hjelledalen, g/bnr 13/30: to bolighus 

Sikkerheten for disse kan økes ved ulike tiltak. For noen er det relativt enkle tiltak, mens 
for andre er det trolig nødvendig med omfattende sikringstiltak. Tiltakene bør vurderes 
for hvert enkelt objekt og kost/nyttevurderinger bør også inneholde anslag av sikrings-
effekten i forhold til nærliggende bygninger og annen infrastruktur.  
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1 Innledning 
På oppdrag fra NVE har NGI kartlagt skredfaren innenfor utvalgte områder i Stryn 
kommune.  
 
 
2 Avgrensning  
De kartlagte skredtypene inkluderer steinsprang/steinskred, flomskred, snøskred og 
sørpeskred. Faren for kvikkleireskred samt store fjellskred, steinskred med volum over 
100 m3 og flodbølger er ikke vurdert. Sannsynligheten for fluktuasjoner i breenes masse-
balanse som kan påvirke skredaktiviteten er heller ikke vurdert.  
 
De kartlagte områdene er listet under med nummer knyttet til kartvisningen i Figur 1.  
 

 
Figur 1 Undersøkte områder 
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1. Årheim 
2. Nedstryn 
3. Mindresunde 
4. Oppstryn 
5. Flo 
6. Loen 
7. Olden 
8. Eide 
9. Beinnes 
10. Håheim 
11. Flåten – Sunde 
12. Gytri 
13. Yri 
14. Oldedalen nord 
15. Oldedalen sør 
16. Rake/Solvik  
17. Hjelledalen 

 
Kartleggingsområdene dekker utsatt bebyggelse og er valgt ut av NVE i samråd med 
kommunen. Nærmere avgrensning av områdene er vist i kartvedleggene. Skredtypene 
steinsprang, snø-, sørpe-, jord- og flomskred inngår i faresonekartleggingen. Fjellskred 
(volum over 100 000 m3) og skredgenererte flodbølger er ikke vurdert spesielt. 
 
Muligheten for kvikkleireskred og undersjøiske skred i de lavest liggende områdene og 
i strandsonen er heller ikke vurdert nærmere i denne kartleggingen. Slike vurderinger 
krever relativt omfattende grunnundersøkelser og bør utføres på et mer detaljert kart-
leggingsnivå. 
 
Utstrekning av faresoner for skred med samlet årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 
1/5000 er vurdert. Dimensjonerende skredtype for faresonene er angitt for hvert del-
område. Faresoner for hver enkelt skredtype med årlig sannsynlighet 1/100 er inkludert 
dersom flere skredtyper vurderes å kunne nå bebyggelse innenfor en slik sone.  
 
Mulige klimaendringer er bare tatt hensyn til i begrenset omfang og i de fleste tilfeller 
er vurderingene basert på dagens klima, vegetasjon og terrengforhold. De aller fleste av 
skredprosessene som berører de kartlagte områdene har sin opprinnelse utenfor de kart-
lagte områdene. Endringer, for eksempel i form av større menneskelige inngrep i terreng 
og vegetasjon ovenfor disse områdene, som for eksempel skogsvegbygging, snauhogst 
og skogplanting, kan endre forutsetningene for vurderingene. For en stor del av de 
aktuelle områdene er opprettholdelse av omtrent dagens forhold med hensyn til skog en 
forutsetning. Opprettholdelse av skog og vegetasjon i dagens tilstand bør derfor 
nedfelles i reguleringsplaner eller tinglyste avtaler om skjøtsel.  
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Faresonene representer den samlede sannsynlighet for alle de vurderte skredtypene. I 
hovedsak vil det være én skredtype som er dominerende og bestemmende for skred-
utløpet. Hvilken skredtype som er dimensjonerende for faresonen er markert i kartet med 
eget symbol (se tegnforklaring i kartene i vedlegg A). Unntaksvis vil flere skredtyper ha 
omtrent samme utbredelse og i slike tilfeller viser faregrensen den samlede sann-
synlighet for de relevante skredtypene. 
 
Når det gjelder prioritering av sikringstiltak bør denne etter vår mening være risiko-
basert. Intensitet av skredpåvirkning, enkeltbygningers sårbarhet og sannsynligheten for 
skader på mennesker, økonomiske verdier og miljø varierer sterkt innenfor en faresone. 
NGI anbefaler at man for å prioritere sikringstiltak sorterer bygninger ut fra en risiko-
indeks basert på skredsannsynlighet, antall personer i bygningen og sårbarhet. Dette vil 
kreve en individuell vurdering for den mest utsatte bebyggelsen i de undersøkte 
områdene. I noen tilfeller er nødvendige tiltak for å sikre bygninger relativt enkle og 
rimelige, mens andre kan kreve store investeringer. Utforming av sikringstiltak må 
derfor også vurderes fra sak til sak ut fra lokale og stedsspesifikke forhold.  
 
 
3 Grunnlagsdata 

3.1 Skredtyper 

De topografiske og klimatiske forholdene fører til at snøskred er den mest aktive skred-
typen i området, men de fleste skredtyper forekommer i de aktuelle områdene.  
 
3.1.1 Fjellskred 

Fjellskred, skred med volum fra 100 000 m3 til over en million m3, har historisk sett 
forekommet flere steder i kommunen. Størst skader ble forårsaket i Loen da flodbølger 
fra fjellskred i 1905 og 1936 førte til store ødeleggelser og store tap av menneskeliv i 
Nesdal og Bødal.  
 
Fjellskred kan skyldes gamle spenninger og sprekkdannelser som har utviklet seg siden 
avlastningen av innlandsisen, så vel som tidligere dannede svakhetssoner. Det er tegn på 
at slike forhold fortsatt er til stede i Stryn og noen områder er omtalt i denne rapporten. 
Fjellskred inngår derimot ikke i grunnlaget for bestemmelse av faresoner. 
 
3.1.2 Breras og brefluktuasjon 

Brekalving og breras skyldes i hovedsak forhold som har med breens bevegelse og 
massebalanse å gjøre. Variasjoner i breenes massebalanse har gjennom tidene ført til 
skred som har gjort skade i området. Dette kan også føre til at det kan gå store skred der 
dette ikke har vært observert før. En brefront som rykker fram over bratt svaberg med 
tiltagende helling er et typisk utløsningssted for breras.  
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I dalførene i Stryn har breenes fluktuasjoner historisk sett hatt mye å si for flere aspekt 
ved skredfare. Breer kan for eksempel endre lokaltopografien mye og føre til nye ut-
løsningsområder for snøskred. Breene har også stor innvirkning på elver og flomskred-
aktivitet. I denne vurderingen av faregrenser er det ikke mulig å forutsi konsekvensen 
av slike endringer.   
 
3.1.3 Steinskred og steinsprang 

Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 45º. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og over-
heng som har utviklet seg over lang tid grunnet forvitring.  Det vanligste er mindre utfall 
på noen fåtalls kubikkmeter, men større steinskred kan også tidvis forekomme.  Stein-
sprang forekommer helst om våren og høsten, ofte som følge av frysing/tining eller pga. 
store nedbørmengder som fører til høyt vanntrykk i sprekkene i fjellet. Rotsprengning 
kan også løse ut steinsprang. Også frittliggende blokker kan bli satt i bevegelse av en 
gradvis tyngdepunktforskyvning over mange år som følge av issprengning i bak-
sprekker, eller en gradvis forvitring og knusing av understøtten til blokka. I bratte 
fjellsider er det vanlig å se blokker som står på vippen i dette området og det er åpenbart 
at det bare er et spørsmål om tid før disse faller ned. 
 
En del av kartleggingsområdet utgjøres av småkupert terreng med spredte brattkanter og 
småhamrer. Slike områder er ofte karakterisert større homogene skredutsatte soner, men 
som på et mer detaljert nivå, for eksempel på byggesaksnivå, vil vise seg å inneholde 
sikrere områder. Det kan i mange tilfeller også dreie seg om relativt enkle tiltak for å 
sikre mindre skrenter ved opparbeiding av et byggefelt.  
  
3.1.4 Flomskred 

Denne skredtypen følger bekker og elver, og kan bli utløst i løp med helning helt ned 
mot 10-15o. Jord- og flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, 
men intense regnskyll.  Sterk snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men 
da oftest i kombinasjon med regn.  
 
Fjelldaler med store nedbørfelt og tidligere eller nåværende brebasseng, hvor det i tillegg 
finnes mektige moreneforekomster er potensielle utløsningsområder for flomskred. 
Slike områder hvor sideskråninger i stor grad tilfører løsmasser til bekker og elvefar er 
avmerket som utløsningsområder på kartet for feltobservasjoner. Elvevifter er som regel 
vurdert som utløpsområder, noe avhengig av hvilke sikringstiltak som er iverksatt og en 
vurdering av den forventede funksjonen til disse. De største elveviftene i området, 
mange med bebyggelse i dag, er delvis dannet av flomskred. 
 
Elver, bekker og tydelige dreneringsløp som antas å kunne bli masseførende i flom-
situasjoner er angitt som fareområder på faresonekartet. Dette er basert på en tolkning 
av topografi, geomorfologi og eventuelle spor av identifiserbar skredaktivitet. 
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3.1.5 Snøskred  

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt.  Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred.  Fjellsider som ligger i 
le for de vanligste nedbørførende vindretninger er mest utsatt for snøskred. Likeledes 
går det oftest skred i skar, bekkedaler og andre forsenkninger fordi det samles opp mest 
snø på slike steder. Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. 
Hvis skogen står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred.  Forutsetningen 
er at trærne er så høye at de ikke snør ned. Som regel må det komme fra 0,5-1 m snø i 
løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred skal bli utløst.  
Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred.  
 
I Stryn gir også topografien opphav til spesielt store snøskred med kraftig snøsky. Skred 
på flere 100 000 m3 løsner fra hengedaler høyt opp og går til dels i fritt fall utfor stup. 
Siden ingen gode modeller for simulering av slike skred finnes ennå, er denne snøskred-
typen spesielt utfordrende å vurdere. Anslått skredtrykk fra snøsky > 1-2 kPa er benyttet 
som terskelverdi for grensesettingen 
 
I Stryn er snøskred ikke begrenset til storskala terrengformer ovenfor skoggrensa. 
Klimatisk sett kan det forekomme tørre flakskred også i lavlandet der hvor terrenget er 
bratt nok og uten tett skogsvegetasjon. I faresoneringen er derfor også mange mindre 
områder i lavlandet som oppfyller disse kriteriene angitt som potensielle fareområder.   
 
Historisk sett har snøskred ført til store tap av liv og eiendom. I løpet av februar og mars 
måned i 1868 ble til sammen 15 gårdsbruk og husmannsplasser berørt av snøskred og 
35 mennesker omkom (Kristensen, 1998). 
  
3.1.6 Jordskred 

Jordskred utløses helst i bratte fjellsider med relativt tynt løsmassedekke der terrenget 
er brattere enn 25-30º.  Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel leire, kan 
bli utløst i enda slakere terreng. Oftest er det vanntilførsel ved nedbør og/eller snø-
smelting som skaper ugunstige betingelser for jordskredutløsning. Jordsmonnet er 
likevel gjennom tidene tilpasset slike forhold slik at det ofte vil være menneskeskapte 
terrengendringer eller impulser i form av steinsprang som blir den direkte utløsende 
årsaken. Slike skred får ofte lange utløp nede i dalbunnen som følge av stort vann-
innhold. 
 
Angivelse av sannsynligheter og potensiell utbredelse for slike skred er en særlig 
utfordring siden mange fjellsider oppfyller betingelsene for potensielle kildeområder. I 
slike områder blir det gjort en vurdering av terrengforholdene sammen med historiske 
observasjoner der disse finnes. Sannsynlighetsantakelser blir gjort ut fra dette og en 
vurdering av sideveis utstrekning av potensielle enkeltskred.   
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3.1.7 Sørpeskred 

Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir 
flytende.  Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake 
forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger 
seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snødemte vann og myrer når vann bryter seg 
gjennom snøen og drar med seg snø videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike 
terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi.  De utløses helst når snøen er løs og lett, i 
nysnø eller grovkornet løs snø som ligger på frossen grunn eller sva (impermeabel 
grunn), som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt 
terreng. Sørpeskred kan forekomme i de samme bekke- og elvedragene som flomskred, 
og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom disse to vannbårne skredtypene.  
 
I enkelte av områdene som omfattes av denne kartleggingen er skrånende dyrket mark 
med konkav terrengform i en del tilfeller vurdert som utsatt for en årlig sannsynlighet 
>1/1000. I mange tilfeller er det likevel mindre tiltak som skal til, først og fremst i form 
av effektiv drenening, for at slike områder kan benyttes til bebyggelse i klasse S2.  
 
Enkelt fjellvann som drenerer ned mot kartleggingsområder er også avmerket som 
potensielle utløsningsområder for sørpeskred.  Dette gjelder først og fremst steder hvor 
omgivende terreng er slik at større snøskred kan gå ned i vannet og føre til en utskylling 
nedover i elveløp og fjellsider. 
 
3.2 Skredhistorie 

Et viktig grunnlag for faresonekartlegging er oversikt over tidligere skredhendelser. Slik 
informasjon er viktig i forhold til antakelser om sannsynlighet og rekkevidden til skred. 
Den nasjonale skreddatabasen (www.atlas.nve.no), bygdebøker og lokalhistoriske 
skrifter gir en del informasjon om tidligere hendelser. Opplysningene må imidlertid 
vurderes i lys av tiden da de ble nedtegnet og senere tolkninger av disse. Som nevnt 
over, kan andre klimatiske og sosioøkonomiske forhold enn de som eksisterer i dag ha 
hatt stor betydning i mange tilfeller.   
 
Tidligere skredhendelser kan i noen grad kunne observeres ute i terrenget. For eksempel 
vil spor etter nyere snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen. Store stein-
skredblokker blir i mange tilfeller liggende som vitnesbyrd på tidligere steinsprang-
hendelser selv om det av og til kan være et problem å skille skredblokker fra morene-
blokker som har blitt transportert med isen. Mindre blokker på innmark er gjerne fjernet.  
 
Bygningsplassering på gårdene er i noen tilfeller betinget av skredfare ut fra kunnskap 
som ble tilegnet ved generasjoners erfaringer med tidligere skredhendelser. For 
eksempel kan dette vise seg ved forekomst av tradisjonelle klyngetun som ikke ble 
oppløst på 1800-tallet.  
 

http://www.atlas.nve.no/
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Praksisen med jorddyrking i eldre tider kan også gi indikasjoner på skredaktivitet. Med 
tidligere tiders hjelpemidler var det for kostnads- og arbeidskrevende å dyrke mark som 
ble utsatt for skred for ofte. Skillet mellom av hva som ble nyttet som dyrket mark, 
heimebeite og utmark kan dermed gi indikasjoner på ulike grad av skredsannsynlighet.  
 
3.2.1 Registrering av historiske skredhendelser i Stryn 

 
Figur 2. Melkevoll ca 1900. Foto ukjent 

 
Gardshistoriene til Jacob Aaland (1932) gir en nokså grundig dokumentasjon av skader 
forårsaket av skred. Imidlertid ser det ut at det i en del tilfeller er trukket feil 
konklusjoner dersom man går til samtidskildene (Kristensen, 1998). En del slike feil, 
samt feil omkring dato og stedfesting har forplantet seg inn i nyere omtaler av 
hendelsene. 
 
J. Brynestad (1878-1956) i Olden skrev i Fortegnelser over Sne og Stenskreder. (upubl.) 
i løpet av en mannsalder ned de fleste ulykkeshendelser som inntraff i distriktet, der-
iblant skredhendelser. I tillegg ble kjente ulykker fra tidligere tide også omtalt i skriftet.  
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En kartlegging av de viktigste snøskredene ble gjennomført av Gunnar Ramsli på 
oppdrag av Landbruksdepartementet i 1948 og en stensilert oversikt ble sendt kom-
munen. Kartgrunnlaget var imidlertid meget svakt og materialet ble ikke bearbeidet for 
publikasjon (Ramsli, 1981) 
 
I 1976 utførte NGI en kartlegging av større skredhendelser i Stryn kommune på oppdrag 
av Statens Naturskadefond (1977) Denne er basert på tilgjengelig skriftlig dokumenta-
sjon, omfattende bruk av intervju og tolkning av geomorfologi sammen med kilde-
opplysninger. Skredhendelsene har i noen grad vært oppdatert med nyere hendelser. 
Nummer og navn på skred som er oppgitt på kartet stammer fra denne rapport. 
Rapporten er i sin helhet vedlagt for referanse. 
 
Astor Furseth utførte over flere år på 2000-tallet en landsdekkende innsamling av 
historiske skredopplysninger på oppdrag av NGU. Stedfestingen er i form av punkt-
angivelser på kart basert på historisk dokumentasjon og tolkning av tekst i 
kildedokumenter. Imidlertid mangler det henvisninger til kildedokumenter. Registre-
ringene er tilgjengelig på webtjenesten skredatlas.nve.no som drives av NVE og 
databasen er siden 2008 oppdatert med skredobservasjoner fra Statens vegvesens 
Nasjonale veidatabank, fra Jernbaneverkets skreddatabase og fra NGI. Registreringene 
vises i kartinnsynene ”Skredhendelser omkomne”, ”Skredhendelser skredtype” og 
”Skredhendelser konsekvens” med punktangivelser og tekst. 
 
Når det gjelder registreringene i skredatlas har vi valgt å ikke gjengi disse i registrerings-
kartene for denne rapporten. En begrunnelsen er at disse allerede er fritt tilgjengelige på 
webtjensten til NVE. En annen er at disse registreringene er preget av unøyaktig steds-
angivelse og i mange tilfeller er tolkningen av kildetekstene ikke i samsvar med en 
vurdering av hvilke skredtyper som er sannsynlig ut fra en geomorfologisk tolkning. I 
tillegg gjelder svært mange av hendelsene som er registrert på veger, nedfall av is og 
stein fra lokale vegskjæringer. Å inkludere dette på registreringskartene i rapporten vil 
derfor virke forvirrende i forhold til de skredfaglige vurderingene som er gjort av de 
historiske hendelser som er relevante for faresonene.  
 
Snøskredhendelsene i Stryn i 1868 ble også analysert i en eksamensoppgave ved studiet 
i lokalhistorie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (Kristensen, 1998). 
 
NGI har siden 1976 hatt en fast ansatt med arbeidsted i Stryn. I løpet av den tiden er 
gjort mange observasjoner av skredhendelser som også utgjør en del av grunnlaget for 
den skredhistoriske kunnskapen.   
 
3.3 Naturforhold 

3.3.1 Topografi  

Undersøkelsesområdene har karakter av indre fjordstrøk på Nordvestlandet. Landskapet 
er formet av innlandsisen med fjorder, fjordsjøer og u-daler med elvesletter i bunnen. 
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Området grenser opp mot Jostedalsbreplatået i sørvest og fjellområdene har ellers til dels 
alpint preg med flatere platåer med blokkhav i høgfjellet, utløpere fra Jostedalsbreen og 
mange botnbreer og brebasseng. I tidligere brebasseng er det ofte moreneforekomster 
med stor mektighet. 
 
Generelt er det stor skredaktivitet i dette området. De skredtypene som historisk sett har 
ført til størst skade er fjellskred, snøskred og flomskred. Skredaktiviteten setter også sitt 
preg på landskapet, for eksempel i form av store flomskredvifter. 
 
3.3.2 Geologi 

Berggrunnsgeologisk kart med kartleggingsområdene er vist i Figur 3. Berggrunnen i 
det aktuelle området er nokså ensartet bestående av hovedsakelig diorittisk til granittisk 
gneis. Dette er en generelt massiv bergart som er hard og grovkornet og gir høy ruhet på 
sprekkeflater. Størrelse og hyppighet på utfall relateres til sprekkemønsteret. I fjell-
sidene er det flere sprekkesett med varierende orientering. Eksfoliasjon gir ofte over-
flateparallelle sprekker med omvekslende sva og overheng i fjellsiden, noe som er vanlig 
særlig i indre strøk. 
 

 
Figur 3. Bergrunnskart 

 
Løsmassegeologien i varierer med høyden over havet i hele undersøkelsesområdet. 
Hovedlinjene viser marine avsetninger nederst mot sjøen (marin grense er rundt 50-70 
m o.h.) med skredavsetninger og forvitringsmateriale i nedre del av dalsidene og bart 
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fjell høyere opp i dalsidene. I kartleggingsområdene finnes også mektige morene- og 
breelvavsetninger.  
 
Marine avsetninger kan ha betydning for utløsning av jord- og flomskred i de lavere 
delene av dalsidene (NGU 2016). Slike avsetninger kan også innvirke på stabiliteten til 
grunnen i dalbunnen, men slike vurderinger som angår byggesaker og utfyllinger må 
baseres på nærmere grunnundersøkelser på stedet. Utsnitt av kart som viser mulighet for 
marin leire er tatt med i enkelte områder hvor dette kan være relevant (Figur 4). 
 

 
Figur 4. Kart fra NGU som viser marin grense og mulighet for marin leire som gir oversikt over 
områder der forekomst av marin leire er mulig basert på løsmassetyper fra de kvartærgeologisk 
kartene. Den stiplede blå linjen viser beregnet marin grense basert på flere verdier i regionen. 
Marin leire finnes generelt ikke i de skraverte områdene over marin grense. 

 
3.3.3 Kvartærgeologi 

Raviner og vifter som er dannet etter istiden kan ofte også være indikasjoner på skred-
aktivitet. Skred som er masseførende slik som jord- og flomskred vil som oftest gi varige 
spor i terrenget. Det kan enten være erosjonsformer slik som nedskjæringer (raviner) 
eller avsetningsformer som vifter eller levéer. Utfordringen er å vite hvor gamle disse 
skredene er, og i hvilken grad de er representative for dagens forhold. I tida like etter 
siste istid gikk det et stort antall skred under helt andre vegetasjonsforhold med stor 
vanntilgang grunnet issmelting.  
 
Også under ‘Den Lille Istid’ for 200-400 år siden, med lavere temperatur og mer nedbør 
enn i dag, var skredaktiviteten høyere enn i dag. Noen av terrengformene og da særlig 
raviner og avsetningsformer kan stamme fra denne perioden.  
 
NGU har utarbeidet en egen serie med detaljerte kvartærgeologiske kart i målestokk 
1:10000 i områder som skal farevurderes gjennom NVEs program for skredfarekart-
legging i bratt terreng (Stalsberg og Sletten, 2016. Kartleggingen er utført i tråd med 
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NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging, men med et spesielt fokus på geologi 
og morfologi som har betydning for skredfarevurderinger. Kartene er blant annet basert 
på LIDAR- målinger fra 2014, flybilder fra 2010 og eldre kvartærgeologiske kart. I 
tillegg er kartene er basert på en detaljert kartlegging i felt utført av NGU i løpet av 2015. 
Kartleggingen til NGU av skredrelaterte avsetninger er av spesiell stor verdi for denne 
typen av skredfarekartlegging (Figur 5). I kartleggingen inngår imidlertid ikke alltid de 
store moreneforekomstene i høgfjellet som flere steder i Stryn har utgjort kildeområder 
for flomskred.  
 

 
Figur 5. Eksempel på detaljert kartlegging av skredrelaterte løsmasser er gjort av NGU for de 
aktuelle områdene. I dette utsnittet inngår en del av moreneforekomstene i høgfjellet som har 
utgjort kildeområder for flomskred. 

 
3.3.4 Vegetasjon  

Vegetasjonsforholdene har stor innvirkning på utløsningsområdene for snøskred. 
Dersom skogen står tett nok, vil den i stor grad hindre utløsning av flakskred. Skog i 
skredbanen kan også ha effekt på rekkevidden av skred fordi skog har en viss bremsende 
effekt på skredbevegelsen og kan dessuten redusere medrivning av skredmasser nedover 
i skredbanen. 
 
Skogen har også bremsende effekt på steinsprang særlig på blokker opp mot 1 m3. Grov 
granskog (diameter DBH 40–50 cm) kan ha god effekt opp til 2 m3. Vernskog mot stein-
sprang, bør ha minst 100 m lengde i fallretningen (Breien et al, 2013).  
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Det er store variasjoner i vegetasjonsdekket innenfor kommunen. Fjellsidene i områdene 
er for en stor del skogkledt opp til ca 600 moh, men med innslag av høye brattkanter, ur 
og bart fjell. Skogen varierer mellom bar- og løvskog med en del granfelt. Mange av 
granfeltene er for lengst hogtsmodne og en god del granskog ble og rasert i forbindelse 
med stormen Dagmar i desember 2011.  
 
Størst rolle for skogvekts spiller høydenivået og nærheten til breer. Solvendte sider langs 
fjordene har områder med varmekrevende løvskog og stedvis finnes også rester av stor 
furuskog. I forhold til tidligere tider (fra 1600 – 1950) med stor skogavvirkning og 
tendenser til overbeiting, er situasjonen i dag radikalt endret med hensyn til skog og 
annen vegetasjon. Dette har betydning for flere skredprosesser og vurderingene i denne 
rapporten er gjort på bakgrunn av dagens vegetasjonsforhold. Dersom store deler av 
skogen blir borte ovenfor bebygde områder bør det gjennomføres nye vurderinger av 
skredfaren. 
 
3.3.5 Vær- og klima 

 
Figur 6. Nedbørkart over Vestlandet med undersøkelsesområdet markert 

 
Stryn ligger innerst i Nordfjorden og grenser opp mot vannskillet mot øst på Strynfjellet. 
Klimatisk er området preget av Vestlandsklima og forholdsvis rikelig nedbør. Den 
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orografiske effekten gjør også at nedbørmengde øker innover mot Strynefjellet og 
Jostedalsbreen (Figur 6).  
 
Stryn sentrum har ikke egen målestasjon. Vi har sett på stasjonen Loen som ligger ca 8 
km sørøst fra Stryn og på stasjonen Sindre 9 km nordvest for Stryn (Figur 7 og Tabell 
2). Den årlige nedbørsummen for stasjonen Sindre, som har en lengre observasjons-
periode, er på 1608 mm. En stor del av dette er vinternedbør, men det kan forekomme 
intens korttidsnedbør i forbindelse med konvektiv bygenedbør om sommeren. 
 

 
Figur 7. Værstatistikk fra Loen 

 
Tabell 2. Nedbørforhold ved 58880 Sindre (118 m o.h.) i normalperioden 1961-1990 

 
  Nov  Des Jan  Feb Mars April Vinter  År 
__________________________________________________         _________________         
Normal  200 218 168 121 132 69 908 1608  
nedbør 
(mm)* 
__________________________________________________         _________________         
Maks   78 82 145 150 142 147 
snødybde 
__________________________________________________         _________________         
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Maks ned- 64 79 71 88 71 47 
bør i et  
døgn (mm) 
 

 
Figur 8. Vindretninger under situasjoner med betydelig snøfall og vind. 

 
Fordeling av vindretninger er mest signifikant i forhold til snøtransport og snøskred. 
Vindrosen under viser at den viktigste nedbørførende retningen under vinterforhold er 
fra sektoren nordvest (Figur 8). Vindretningen medfører oppsamling av snø hoved-
sakelig i områder som ligger i le, dvs. i østvendte fjellsider. 
 
For å få et mer realistisk bilde av vindforholdene i høyden må man se på stasjoner som 
ligger nær kysten, her Vigra på Sunnmøre.  Denne antas å være noenlunde representativ 
for vinden i høyfjellet lenger inn i landet og er mindre påvirket av lokal topografi. Denne 
viser at det er en overvekt av vind fra sektoren SSV mot VNV for nedbørførende vind med 
styrke over frisk bris og under typiske vinterforhold (Figur 9). 
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Figur 9. Fordeling av vindretninger over 5 m/s under vinterforhold med nedbør.  Observasjonene 
er fra Vigra. 

 
Statistisk sett kan det forekomme betraktelige nedbørmengder på kort tid. Statistisk 
beregning av ekstremnedbør viser for eksempel at det kan forekomme nedbørmengder 
på over 100 mm på tre døgn med en returperiode på rundt 30 år (Figur 10). 
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Stasjonsnavn: 60990 VIGRA

Spørringsparameter:

Lufttemperatur < 5  oC

Vindhastighet > 5 m/s

Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 5 mm

Nedbør (3 døgn) > 0 mm

Nedbør (5 døgn) > 0 mm

Vindsektor  0 til 360 degr.

Skala: Prosent av tilfelle

Antall tilfeller funnet: 3421 av 54445 Data tilgjengelig fra 1/7/1958 til 30/4/2003
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Figur 10. i tidsrommet 1971–1988 i Loen. Ekstremnedbørstatistikk basert på 18 år med 
målinger, som tillater ekstrapolasjon til hendelser med gjentakelsesintervall på omtrent 50 år. 

 
3.3.6 Klimaendring 

I utgangspunktet er faresoneringen basert på dagens forhold (siste 30-års periode). 
Klimamodeller antyder likevel endringer som potensielt kan påvirke skredaktiviteten. 
For Vest-Norge er det sannsynlig med høyere gjennomsnittstemperatur og mer nedbør 
(Figur 11-12). Hvordan dette påvirker den årlige sannsynligheten for ulike skreddtyper 
er usikkert, selv om det er nærliggende å anta at sannsynligheten for vannrelaterte skred 
vi øke, det vil si flom-, jordskred og til dels sørpeskred.  
 
Meteorologisk Institutt har på sine klimasider (met.no/Klima/Fremtidsklima) fram-
skrivninger av temperatur og nedbør for et utvalg av stasjoner, blant annet Vigra ca 75 
km nord-nordvest for Stryn, basert på tre ulike modeller.  
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Figur 11. Sammenlikning av dagens temperaturnormal (grønn strek) og projeksjoner for år 2071 
– 2100. Rød strek viser gjennomsnittet for modellberegningene, mens blå og røde ringer viser 
modellresultatene. Tendensen er gjennomgående høyere temperaturer, spesielt om vinteren. 
(kilde: met.no/Klima/Fremtidsklima) 

 

 
Figur 12. Sammenlikning av dagens nedbørnormal (grønn søyle) og projeksjoner for år 2071 – 
2100. Rød søyle viser gjennomsnittet for modellberegningene, mens blå og røde streker viser 
modellresultatene. Tendensen er med gjennomgående mer nedbør, spesielt om høsten.. (kilde: 
met.no/Klima/Fremtidsklima) 
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Sammenhengene i forhold til store og sjeldne skred er likevel komplekse og en økende 
forekomst av episoder med ekstremnedbør har trolig mer å si i forhold til skred-
sannsynlighet enn gjennomsnittlig nedbørøkning. Det er likevel relativt få holdepunkter 
for å si noe om hvordan variabilitet og sannsynlighetsfordelinger for ekstremvær vil 
endre seg. Det er også et åpent spørsmål om hvilke tidsperspektiv som bør tas hensyn til 
i forhold til framtidige klimascenarier. I NVEs notat "Hvordan ta hensyn til klima-
endringer i arealplaner" går det fram at man antar at usikkerheten ved fastsettelse av 
grenser for skred med årlig sannsynlighet lavere enn 1/1000 er så stor at usikkerhet 
knyttet til klimautviklingen har liten betydning. Her sies det også at "det ikke er grunn 
til å anta at de ekstremt store, sjeldne skredene vil bli større eller komme hyppigere." 
(NVE/sch, 2012). 
 
3.4 Skredfarevurderinger 

3.4.1 Aktsomhetskart 

NVE og NGU har gjennomført en kartlegging av aktsomhetssoner for snøskred, jord-
skred og steinsprang basert på en forholdsvis grov terrengmodell og en automatisk 
beregning av skredutløp, i hovedsak basert på topografi (se skredatlas.nve.no). Det er 
ikke tatt hensyn til skogdekke eller klimatiske forhold og det er ikke foretatt felt-
befaringer eller gjort vurderinger basert på historiske opplysninger. Dette betyr at de 
beregnede utløpslengdene og aktsomhetssonene som regel blir store. Som det går fram 
av kartene på skredatlas ligger store deler av de undersøkte områdene innenfor 
aktsomhetssonene for alle de tre skredtypene.  
 
På 1980-tallet gjennomførte NGI en faresonekartlegging (snø- og steinskred) på 
oversiktsnivå som dekker de aktuelle undersøkelsesområdene (Statens Naturskadefond, 
1982, 1988). Disse kartene er i hovedsak basert på bruk av en terrengmodell, men her er 
grensene noe justert etter at det er foretatt en befaring av områder som var tilgjengelig 
med bil. Her ble også vegetasjons- og klimaforhold vurdert ved fastleggelse av fare-
sonene, sammen med vegetasjons- og klimaforhold. Disse faresonene angir potensielle 
fareområder som bør undersøkes nærmere dersom det skal foretas utbygging. Disse fare-
sonene er i de fleste tilfeller mindre i utstrekning enn NVEs aktsomhetssoner, men oftest 
mer omfattende enn 1/1000-faresonen kartlagt i dette prosjektet. Enkelte steder kan 
detaljfaresoner dekke større område enn NGIs oversiktskart og dette skyldes at 
vannbårne skred (flom- og sørpeskred) ikke er inkludert i disse kartene. 
 
I de aktuelle områdene er laget ulike vurderinger av skredfare gjennom årene. Noen 
tidligere skredfareutredninger i området tilsendt fra NVE og hentet fra NGIs arkiv. I 
tillegg er dokumentasjon fra NVEs arkiv om forbygningssaker benyttet.  
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4 Metodikk 
Grunnlagsdata som er nevnt over er sammen med feltarbeid og ulike analyse- og modell-
verktøy benyttet for vurderingen av faresonene. Bestemmelse av faresonene er basert på 
en samlet vurdering av all tilgjengelig informasjon (observasjoner, historisk 
dokumentasjon, tolkning av terreng- og klimaforhold, modeller og erfaring . 

4.1 Regler 

Som nevnt under kapittelet 3.1. finnes det noen erfaringsbaserte sammenhenger 
som ofte benyttes som utgangspunkt for skredfarevurderinger. For en del av 
områdene som omfattes av denne kartleggingen, særlig der hvor terrenget er 
småkupert og/eller uoversiktlig, er slike tommelfingerregler benyttet for å angi 
faresoner. Noen av reglene som er benyttet er følgende:  

Områder brattere enn 30° antas å kunne gi opphav til utglidning av løsmasser, 
snø og sørpe, også i lavlandet. Horisontalt utløp tilsvarende 2 ganger den 
vertikale høyden antas å ha en årlig sannsynlighet på >=1/100 
Anslått skredtrykk fra snøsky > 1-2 kPa er benyttet som terskelverdi for 
grensesettingen 
Bart, oppsprukket fjell brattere enn 45° antas å utgjøre kildeområde for stein-
sprang. Horisontalt utløp tilsvarende 2 ganger den vertikale høyden antas å ha 
en årlig sannsynlighet på >=1/100 
Dreneringsløp (elver, bekker, forsenkninger) som antas å kunne bli masse-
førende i flomsituasjoner og/eller hvor det kan forekomme oppdemming av snø 
med påfølgende sørpeskredutløsning er generelt vurdert som fareområder. På 
grunn av de klimatiske forholdene i dette området er den årlige sannsynligheten 
langs hovedløpene som oftest anslått til >=1/100, oftest med en lavere sann-
synlighet angitt i nærmeste tilliggende areal 
Større vannrelaterte prosesser som flomskred og sørpeskred vil normalt ha 
utløp helt ned til dalbunnen (til hovedelv, vann eller fjord) 
Elvevifter er som hovedregel betraktet som potensielle utløpsområder for flom-
skred. Sannsynlighet vurderes blant annet ut fra massetilfang, nedbørfelt og 
eksisterende flomverk. 
Tett skogsvegetasjon kan bidra til redusert utløsningssannsynlighet for snø- og 
jordskred. 
Tett skogsvegetasjon kan i noen grad redusere utløp til snøskred 
Slake myrområder og fjellvann med utløp i brattere terreng, eller vann som kan 
utsettes for snøskred, betraktes som mulige utløsningsområder for sørpeskred. 
Det samme gjelder hellende jorder med forsenkninger og dårlig drenering. 
Fjellsider brattere enn 30° med tynt løsmassedekke (opp til 1-2 m) på antatt 
svaberg antas å være potensielle utløsningsområder for skred av vannmettet 
jord. Sannsynligheten avhenger av vanntilførselen og muligheten for utløsning 
ved impulser, for eksempel i form av steinsprang. Hvilke områder som er 
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spesielt utsatt for denne typen skred kan bare delvis utledes fra de kvartær-
geologiske kartene. 

Når det gjelder historisk informasjon har vi i noen grad gått ut fra følgende: 

Eldre arealbruk kan gi en indikasjon på historisk skredsannsynlighet. Typisk 
verdi for utmarksgrenser og gammel bebyggelse antas å være rundt <1/50 - 
1/100 per år. 
Grenser som er basert på dokumenterte snøskredskader og skredutløp fra 
februar-mars 1868 er vurdert til å samsvare med en årlig sannsynlighet på 
1/1000. 

Reglene er benyttet som utgangspunkt for vurderingene, men dette utgangspunktet 
modifiseres ofte betydelig når annen tilgjengelig informasjon som antas ha innvirkning 
på sannsynlighetsvurderingene og grensetrekkingen kommer i tillegg. 

4.2 Feltarbeid 

Feltbefaringer er gjennomført sommer og høst 2016 av Krister Kristensen, Hedda Breien 
og Frode Sandersen. Mange av områdene er også befart tidligere av NGIs kontor i Stryn. 
Feltbefaringer i forbindelse med skredregistrering og forskning er gjort i dette området 
helt fra 1976 (Statens Naturskadefond, 1977). NGI har også utført oversiktskartlegging 
med feltbefaringer i alle de aktuelle områdene for Statens Naturskadefond (1982, 1988)   

Feltbefaringer i prosjektperioden er gjennomført til fots og med bil i utvalgte områder 
med særlig fokus på de bebygde områdene. Mange tidligere feltobservasjoner fra 
befaringer til fots, med bil og helikopter er også benyttet som grunnlag i denne rapporten. 
På grunn av lang tids virksomhet i området (1975- ) er observasjoner, foto og andre data 
om skredaktivitet som er tilgjengelig fra i denne perioden under alle årstider en viktig 
del av vurderingsgrunnlaget.   

GPS-spor på en del befaringer er angitt på vedlegg C. Disse er ikke uttømmende for alle 
befaringer som er gjort i området i forbindelse med dette og andre prosjekt. På kartet er 
heller ikke alle bilveger i området markert som befaringsruter, men samtlige offentlige, 
og mange private veger er likevel befart på et tidspunkt. 

4.3 Terrenganalyser 

Til terrenganalyser er det stort sett benyttet hellingskart basert på høydedata med høyeste 
tilgjengelig oppløsning. Terrengets innvirkning på skredbevegelse er vurdert ut fra 
tolkning av kotekart og flybilder.  
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4.4 Modellbruk 

På grunn av de lokale forholdene er skredmodellering i hovedsak benyttet for storskala 
snøskred. I hovedsak er den skreddynamiske modellen RAMMS benyttet (WSL-SLF 
RAMMS Manual Ver 1.4.1.), først og fremst for snøskred som er den dominerende fare-
typen for de aller meste av kartleggingsområdet. I noen tilfeller har vi i tillegg benyttet 
α/β-modellen (Lied et al. 1980). Resultatene av simuleringene er sterkt avhengig av 
inngangsdata og det finnes per i dag ikke troverdige modeller for bruk på små skred eller 
for simulering av snøsky.  

En tilpasset simulering av RAMMS er også benyttet for enkelte flomskredløp. 

I områder hvor snøskred ikke er dimensjonerende for faresonen er det i enkelte tilfeller 
benyttet steinsprangmodellen Rockyfor 3D.  

4.4.1 Lokal tilpasning av RAMMS 

Snøskredmodellering med RAMMS krever en del inngangsdata som grunnlag, blant 
annet et estimat av dimensjonerende bruddkanthøyde. På grunn av liten tilgang til ob-
servasjonsdata fra utløsningsområdene til snøskredene har vi i stor grad benyttet 
interpolerte modelldata fra seNorge. Vi har her valgt fire lokaliteter til å representere 
områder med antatt lik karakter (Figur 13). Tabell 3 viser hvilke verdier som er benyttet. 
For mer informasjon om modeller brukt for beregning av snøskredutbredelse, se Vedlegg E. 
Tabell 3. Inndeling i klimasoner, jfr. Figur 13. 

Type Karakter Delområder Snødata fra Koord. Bruddhøyde 
RAMMS cm 

Sone 
1 

Indre områder 
i nord 

Snørike, 
m/sterkere 
orografisk 
effekt 

Hjelledalen, 
Erdal, 
Oppstryn, Flo 

Glomnesnakken N: 6892007 
Ø: 88572 
H: 1310 
m.o.h. 

120 

Sone 
2 

Fjordnære, 
midtre indre 
strøk 

Fjordstrøk, 
mildere klima 
og mindre 
nedbør 

Mindresunde, 
Nedstryn, 
Årheim, 
Oppheim, 
Loen, Olden 

Kyrkjefjellet N: 6894588 
Ø: 69618 H: 
1200 m.o.h. 

120 

Sone 
3 

Oldedalen 
innenfor 
fjordenden 

Dalføre med 
breplatå og 
orografiske 
effekter 

Eide-Sunde Ramnefjellbreen N: 6877153 
Ø: 73594 H: 
1832 m.o.h. 

130 

Sone 
4 

Oldedalen opp 
mot 
Jostedalsbreen 

Dalføre opp 
mot stort bre-
platå. 
Orografiske 
effekter og 
fallvinder. 

Gjerde-
Oldedalen 
Sør 

Høgalmebreen N: 6867044 
Ø: 63694 H: 
1672 m.o.h. 

150 



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 28  

Figur 13. Oversikt over representative punkt for estimerte snøforhold i utløsningsområder for 
snøskred. 

Figur 14 viser estimerte verdier for daglige middel, maksimum, og minimum snøhøyde, 
maksimal årlig snøhøyde og returperioder for 1 og 3 døgns snøhøyder for lokalitetene 
1, 2, 3og 4. 

1 

3 

2 

4 
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Figur 14. Estimerte verdier for daglige middel, maksimum, og minimum snøhøyde, maksimal 
årlig snøhøyde og returperioder for 1 og 3 døgns snøhøyder, samt estimerte returperioder for 
1 og 3 døgns snøhøyder for lokalitetene som er benyttet for de ulike sonene. Kilde: seNorge. 

 
4.5 Sannsynlighet 

Faresonegrensene angis som isolinjer for tre årlige sannsynligheter. Disse er kvantifisert 
til 1/100, 1/1000 og 1/5000, tilsvarende minstekravene til "nominell årlig sannsynlighet" 
for ny bebyggelse i klassene S1, S2 og S3 gitt i Byggteknisk forskrift TEK10. Ut fra 

1 
Gl

om
ne

sn
ak

ke
n 

2 
Ky

rk
je

ni
bb

a 
 

3 
Ra

m
ne

fje
llb

re
en

  
4 

Hø
ga

lm
eb

re
en

  



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 30  

forskriften er det den totale sannsynligheten for skader fra samtlige aktuelle skred-
prosesser som ikke må overskride de gitte sannsynlighetsverdiene. 

For mange naturhendelser er det ikke mulig å benytte en ren statistisk (frekventistisk) 
tilnærming for angivelse av kvantitative sannsynligheter siden tilgjengelige historiske 
data ofte er mangelfulle. Historisk frekvens for en del skredhendelser kan i noen grad 
utledes av avsetningene etter siste istid (kvatærgeologi), men endringer i klima- og 
vegetasjonsforhold har trolig hatt stor påvirkning på skredfrekvensen. Dette problemet 
gjør seg også gjeldende ved vurdering av de historisk dokumenterte skredene som 
inntraff under den Lille Istiden (ca. 1550-1850). I forhold til dokumentasjon kommer i 
tillegg bias i forhold til registrering og tolkning inn. For vurdering av sannsynlighet for 
engangshendelser, for eksempel utfall av et konkret fjellparti, kan tilnærmingen ikke 
brukes. 

En modellbasert tilnærming til sannsynlighetsanslag for naturhendelser som skred er 
sterkt avhengig av inngangsdata som ofte må bedømmes subjektivt. Skredbevegelse og 
omfang kan i noen grad modelleres ut fra dette, men modellen alene gir lite holdepunkt 
for sannsynligheten for et gitt utløp.  

Tilnærmingen som er benyttet i dette prosjektet kan best beskrives som en kunnskaps-
basert (grad av tro-tilnærming) som kombinerer tilnærminger som statistiske data, 
modellbruk, lokal informasjon og ekspertvurdering på en holistisk måte. En slik 
tilnærming kan derfor antas å gi en vurdering som er basert på all tilgjengelig 
informasjon.  

5 Skredfarevurdering 
I de neste kapitelene vil skredfaren innenfor hvert delområde bli kort beskrevet med 
eksempler på observasjoner og historiske hendelser. Faresonene er vist områdevis i 
Vedlegg A. Henvisninger til stedsnavn er hentet fra disse faresonekartene. 

Siden kartleggingsområdet omfatter svært mange store og små potensielle fareområder, 
som i mange tilfelle omfatter flere ulike kombinasjoner av skredtyper, er det ikke mulig 
å beskrive i detalj alle individuelle grenselinjer og bakgrunnen for disse. Omtalen av 
områdene gir noen hovedtrekk og eksempler på de dominerende skredforholdene. For 
en forklaring av grensetrekkingen ellers vises til registreringskartet, utførte modell-
kjøringer og omtalen av metodikk i kapittel 4.   
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5.1 Årheim 

Figur 15. Kartleggingsområdet ved Årheim 

Området Årheim ligger på sørsida av Stryneelva, like øst for Stryn sentrum. 
Området ligger ved foten av Årheimsfjellet (Figur 15).  
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Figur 16. Årheimsfjellet 

Årheimsfjellet (1007 moh) er enden av et fjellparti som strekker seg fra Jostedalsbreen 
og skiller Strynedalføret fra Loenfjorden og Lodalen. Årheimsfjellet ligger og fjellsiden 
har trolig på grunn av innlandsisens graving nær dalmunningen blitt overbratt. Fjellsida 
er skogkledd opp til omtrent 350 m o.h., her blir terrenget så bratt at det er bart berg i 
dagen. Dette delvis loddrette skrentpartiet når opp til omkring 550 m o.h. og har dermed 
en høyde på rundt 200 m. Ovenfor det loddrette partiet er fjellet mer avrundet, men det 
er fortsatt svært bratt og glatte sva preger fjellsida. Her er det likevel mulighet 
for utløsing av snøskred (Figur 16). 

Det renner en del vann i fjellsida og nedre del er preget av raviner. Det er to større 
bekker/elver som danner fosser med fritt fall utfor stupet, og i nedbørsperioder dannes 
mange mindre bekker. 

Selve det kartlagte området ligger innenfor marin grense og det er ifølge NGUs kart-
innsyn mulighet for store sammenhengende forekomster av marin leire. Slike sedimenter 
er i dag for det meste dekket av elveavsetninger fra den meandrerende Stryneelva 
(Figur 17). 
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Figur 17. Kartutsnitt over de aktuelle områdene med angivelse av mulige forekomster av marin 
leire under marin grense. For tegnforklaring se kapittel 3. Kilde: NGU. 

Historiske skredhendelser har stor sett hatt sammenheng med snøskred og flomskred 
(Figur 18-19-20). Detv er ikke registrert steinsprang innenfor kartleggingsområdet. 



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 34  

Figur 18. Utsnittet fra registreringskartet fra 1977 viser at snøskredhendelser har dominert i 
området. 

Figur 19. Årheimsfjellet under kraftig nedbør 14/11 2005 
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Figur 20. Årheimsfjellet med mindre skred fra Påskefonna. Mars 2012 

Faresonene i dette området er i hovedsak basert på historisk informasjon om snø- og 
flomskred, sammen med terrengvurdering og bruk av dynamisk modellering av snø-
skred. Skredtrykk fra snøsky > 1-2 kPa er benyttet som terskelverdi for grensesetting. 
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5.2 Nedstryn 

Figur 21. Kartleggingsområde Nedstryn. 

Figur 22. Strynedalføret sett fra vest 
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Dette kartleggingsområdet strekker seg fra vest mot øst ca 6 km langs Strynelva (Figur 
21-22). Kilde-områder for store skred som har nådd dalen finnes langs dalsidene på 
begge sider. På nordsiden har snøskred dominert, mens de store 
moreneavsetningene i fjelldalene på sørsiden gir opphav til flomskred. 

Dalbunnen ligger nedenfor marin grense og er dekket av elveavsetninger fra den 
meandrerende Stryneelva (Figur 23). Fjelltoppene på begge sider ligger på 1100-1400 
m o.h. med nord-sør-gående fjelldaler imellom. Fra fjelldalene går det skar mot 
Hornindal i nord og Loen i sør.  

Figur 23. Det store grønne feltet i sørøst er de mektige moreneavsetningene nedenfor 
Skredfjellet i Lundedalen. Kartet er et detaljert kvartærgeologisk kart over de aktuelle områ-
dene fra Årheim og Nedstryn med fokus på skråninger utarbeidet av NGU. For tegnforklaring 
se kapittel 3.  

Særlig på sørsiden er det store tidligere brebasseng med mektige morenemasser som har 
gitt opphav til store skader (Figur 24-25). Av flomskredsituasjoner kan nevnes 
skredene på Stauri i september 1966 da flere av elvene førte grove steinmasser ut over 
dyrket mark og ødela vegene (Figur 26). I 1805 førte et flomskred i elva Fessa til at hus 
ble rasert og mennesker skadet.  
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Figur 24. Elveløpene ovenfor Stauri er nedskåret i mektige morenemasser. Graving av elvene 
fører til skred og at løsmasser går ned i elveløpene. Fjellet i bakgrunnen har navnet Skredfjellet, 
1155 m o.h. 

Figur 25. Spor etter skred i morenemasser langs sidene av elva Fessa, ca 800 mo.h. 
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Figur 26. Registrerte flomskred ved Stauri. 

Figur 27. Flere generasjoner av flomverk er anlagt langs elveløpene ovenfor Stauri.  Ved det 
vestligste gårdstunet g.b.nr 42/1 er det konstruert en "øy" med sider av tørrmur rundt tunet 
som sikring mot nedgrusing fra elva Stotgrova. 
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Videre mot Lunde i øst øker terrenghellingen og skredproblematikken omfatter 
også snøskred og steinskred her (Figur 28). 

Figur 28. Indre Lunde med snøskred- og flomskredløp 

Nordsiden 
Også på nordsiden er det fjelldaler med store nedbørfelt moreneforekomster som 
vurderes som potensielle utløsningsområder for flomskred. Dette gjelder for eksempel 
på Ytreeide og Ørveeide (Figur 29). Elveviftene er her som regel vurdert som 
utløpsområder, delvis avhengig av de eksisterende flomverkene. Ellers er elve- og 
bekkeløp som kan bli masse-førende i flomsituasjoner angitt som fareområder på 
faresonekartet med årlig sann-synlighet langs hovedløpet anslått til >=1/100, med 
lavere sannsynlighet i nærmeste til-liggende areal, selv om det ikke er registrert 
historiske skredskader (Figur 30). 
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Figur 29. Ytreeidselva har et uryddig løp i nedre del. Bildet er frå 1910 tatt av Jens Knutsen 
Maurseth, Kilde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 

Figur 30. Spor etter medriving i morenemasse i 770 m o.h. fra en sideelv til Ytreeidselva. Flyfoto 
fra 2015. Kilde Norgeibilder.no 
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Jordskred som følge av stor vanntilførsel antas også å være en mulighet i fjellsidene på 
nordsiden på grunn av tynt løsmassedekke på svaberg. Flere skogsveger i fjellsidene 
kompliserer vurdering av dreneringsforholdene.  

Når det gjelder snøskred på nordsiden inntraff de mest dramatiske snøskredhendelsene 
i februar 1868 (Figur 31). To gårder ble særlig hardt rammet her, Gjørven og Tenden 
(Figur 32-35). På nordsiden er det også fjelldaler med morenemasser og potensielt 
masseførende elver som munner ut i dalen. Fjellrekka langs nordsiden av 
Strynedalføret ligger likevel topografisk mer til rette for både stein- og 
snøskredutløp. I tillegg ligger fjellsidene i lé for nord-nordvestlige vindretninger, 
noe som historisk sett er knyttet til store snøskred med lange utløp. 

Figur 31. Registrerte historiske snøskred med antatt utbredelse fra Høgefjellet på dalens 
nordside. 

Vinteren 1867/68 ser ut til å ha vært uvanlig snørik også i lavlandet, med hyppige innslag 
av vind fra nordvest. Det kan også ha vært andre forhold enn dagens som har medvirket 
til ulykkesomfanget. Det antas at de sosioøkonomiske forholdene har hatt betydning for 
både for skredutløp og skadeomfang. Dette på grunn av intensivt utmarksbruk som 
medførte overbeiting og overbeskatning av skogen, sammen med at det var en mer utsatt 
bebyggelse på den tiden (Kristensen, 1998). Ut fra en vurdering av dette, sammen med 
modellberegninger, antar vi at den årlige sannsynligheten for disse skredenes utbredelse 
tilsvarte omtrent 1/1000.  
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Figur 32. Fjellsiden under Høgefjellet hvor et skred tok to av brukene på Gjørven den 11. februar 
1868. 23 mennesker ble tatt av skredet og 11 av disse omkom. 

Figur 33. Mindre plogvoll anlagt ovenfor dagens tun på gården Gjørven. Det er ikke registrert 
at skred har nådd dette området siden 1868. 
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Figur 34. Tennafjellet og Tenden hvor et snøskred raserte gården Tenden og gikk helt net til 
vatnet i Nedrefloen. Her omkom samtlige de 11 personene som opphold seg på bruket.  

Faresonene er i stor grad basert på historisk informasjon om snø- og flomskred. I tillegg 
er snøskredene forsøkt modellert med programmet RAMMS. Når det gjelder flomskred 
henger faren for skredskade sammen med grader av påvirkning fra mektige skredmasser 
av grov stein til nedgrusing av kjellere, hus og dyrket mark. I faresoneringen er den 
vurderte sannsynligheten for nedgrusing tatt med når omfanget antas å kunne påføre 
mennesker og bygninger alvorlig skade. 

En stor del av kartleggingsområdet som ikke er utsatt for snø- eller flomskred utgjøres 
av småkupert terreng med bratte hamrer av begrenset høyde som er potensielle kilde-
områder for steinsprang (Figur 35).  



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 45  

Figur 35. Eksempel på brattkant med avløste blokker i øvre del, her ovenfor Kleivnes camping. 
To av campingvognene ble flyttet sommeren 2016 på grunn av fare for utfall. 
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5.3 Mindresunde 

Figur 36. Kartleggingsområde Mindresunde 
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Dette området strekker seg sundet mellom Nedrefloen og Oppstrynsvatnet (Figur 
36). Skred-forholdene er preget av store botner og brebasseng i sør. Fjellryggen mot 
sør stiger opp til over 1800 m o.h. ved Storskredffjellet. De tre botnene Råsdalen, 
Rjupedalen og Brekkedalen er kildeområder for flomskred langs elveløpene. Store 
snøskred går også fra flankene av fjelldalene (Figur 37). I tillegg er det både nyere 
observasjoner og spor i terrenget fra jordskred som har gått langt ned i sidene i den 
østre delen. I denne fjellsiden ser det ut til at et relativt tynt jorddekke på 
impermeabelt svaberg gir gunstige betingelser for denne typen skred (Figur 38-39). 

Figur 37. Meland med Dispahynna. Et av de største snøskredene kommer fra Dispahynna. Dette 
skredet raserte i sin tid setra litt til venstre midt i bildet. 
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Figur 38. Jordskredbane ovenfor Berstad. Skredet gikk 14. november 2005 og ble trolig utløst 
av en impuls fra et blokkutfall, kombinert med oppbløt jordsmonn i fjellsiden. 
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Figur 39. Jordskred ved Berstad i november 2005 gikk svært nær bebyggelsen på sin veg ned til 
Oppstrynsvatnet.  

Faresonene i dette området er i hovedsak basert på historisk informasjon om snø- jord-  
og flomskred, sammen med terrengvurdering og bruk av dynamisk modellering av snø-
skred. Sannsynligheten for jordskred er problematisk å anslå siden det ser ut til at en 
tilfeldig impuls kan utløse skred i løsmassedekket når dette er vannmettet. Vi har her tatt 
utgangspunkt i en antatt utbredelse av området hvor de ugunstige betingelsene er til stede 
og sammenholdt dette med den historiske frekvensen av slike skred i området.  
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5.4 Oppstryn 

Figur 40. Kartleggingsområde langs sørvestsiden av Oppstrynsvatnet. 

Figur 41. Sørsiden langs Oppstrynsvatnet med Storskredfjellet på 1814 m o.h. som høyeste topp. 
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Dette kartleggingsområdet strekker seg over 10 km langs sørvestsiden 
av Oppstrynsvatnet, fra Holmevik til Erdal (Figur 40-41). Dette er et komplekst 
område hvor stort sett alle skredprosesser er aktuelle (Figur 42).  

Fjellrekken mot sørvest har et alpint preg med store botn- og til dels platåbreer opp mot 
1700-1800 m o.h. som mer eller mindre henger sammen med Jostedalsbreen i øst. 
Botnbreene i området er betinget av framherskende nedbørførende vind kommer fra 
vest-sørvest. 

I dette området har det skjedd en ulykke med tap av menneskeliv i forbindelse med 
snøskred mot bygninger, da garden Tunold ble rasert i 22. februar 1907 og tre av 
beboerne omkom. Utover dette har det likevel vært store skader på bygninger, veger og 
dyrket mark opp gjennom tidene. De dominerende skadeårsakene har vært snøskred og 
flomskred (Figur 43-44). 

Figur 42. Kartleggingsområdet i Oppstryn er komplekst og omfatter de fleste skredprosesser, 
noe som også går fram av det kvartærgeologiske kartet som er utarbeidet av NGU. For 
tegnforklaring se kapittel 3. 

Av andre historiske skredhendelser kan nevnes Nesifonna på Nesje, som i 16 tok 
Oppstryn kirke som ifølge opplysninger førte denne på Oppstrynsvatnet.  

Snøskredaktiviteten har også sammenhengen med eksposisjonen av fjellsidene i lé av 
vestaværet. Vest for Tunold er det også en retningsendring i fjellrekka hvor en skulder 
medvirker til økende lévirkning. 
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Figur 43. Tunold og Brekke. Dalføret endrer retning ved skulderen vest for Tunold. 

Figur 44. Nesi og Nesifonna. 
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I tillegg til store snøskred har flomskredaktivitet vært vanlig langs hele strekningen. 
Noen av disse følger mindre og bratte bekkeløp, mens andre kommer fra store fjelldaler 
og brebasseng og har store elve- og flomskredvifter nede mot Oppstrynsvatnet. Den 
største av disse som er bebygget er Fosnes som har en lang historie med flomskred og 
forbygningsarbeider (Figur 45-47).     

Figur 45. Spor etter flomskred langs øvre del av Åningselva i rundt 1100 m o.h. Skredet gikk i 
september 2003. 

Figur 46. Fosnes ligger på elvevifta til Fosdøla. I området er det flere generasjoner av flomverk 
og tidligere elveløp. 
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Figur 47. Registreringer av flomskred ved elvevifta på Fosnes. Flankene har vært utsatt for 
snøskred gjennom tidene.  

Figur 48. Hytte, g/bnr. 26/10 nær snøskredløp ved Kupegrova ved Grønfor. 23. mars 2011. 
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Området lengst øst i dette delområdet omfatter nedre del av Erdalen. I munningen av 
dalen er det store vifter på begge sider, Grandøla i sør og Alvegjølet i nord. Begge har 
vært utsatt for flomskred og store snøskred (Figur 51). 

Grandøla kommer fra et stort brebasseng med et delvis dypt nedskåret gjel i nedre del. I 
vestre del av brebassenget er det en fjellrygg, Kampen, som kan samle opp store snø-
mengder ved vind fra vest og nordvest. Dette har gitt opphav til et av de største 
snø-skredene som er registrert i Stryn. Skredet gikk i 1943 og hadde en bredde 
anslått fra fotografi på ca 600 m nede i dalen (Figur 49). Store snøskred gikk også i 
1868, 1944 og sist i 1979 (Figur 50). 

Figur 49. Snøskredet Grandøla ved Erdal i 1943. Foto Ivar Dårflot 
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Figur 50. Munningen av Erdalen med registrerte utbredelser av snøskred i Grandøla (t.v.) og 
Alvegjølet (t.h.) 

Figur 51. Munningen til Erdalen og fjellet Hjellehynna. Alvegjølet til høyre i bildet. Fra Alvegjølet 
er det registrert både snøskred og flomskred. Under den bratte fjellsiden til den 1368 m høye 
Hjellehynna dominerer steinsprangfare. 



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 57  

Faresonene i området er i stor grad basert på historisk informasjon om snø- og flomskred 
og simulering med programmet RAMMS. Steinskred og steinsprang er aktuelt i enkelte 
bratte fjellsider som for eksempel Hjellehynna. Enkelte områder, for eksempel ved 
Brekke og Åning, finnes det brattskrenter i mer småkupert terreng. I tillegg kan fore-
komme sørpeskred i forsenkninger i bratt dyrket mark enkelte steder. Ut fra et perspektiv 
om samfunnsrisiko er de siste skredtypene enklere å håndtere enn de store snø- og flom-
skredene i dette kartleggingsområdet.  

5.5 Flo 

Figur 52. Kartleggingsområdet ved Flo 
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Figur 53. Bygda Flo sett fra vest. 

Bygda Flo ligger sørvestvendt ved nordsiden av Oppstrynsvatnet på en gammel morene-
avsetning nedenfor munningen av en fjelldal som går mot nord til Sunnylven på 
Sunnmøre (Figur 52-53). Bortsett fra enkelte flomskredsituasjoner, sist i 2011, 
har det bebygde området ikke vært utsatt for skredskade siden 1700-tallet. 

I april 1727 gikk det likevel et skred som raserte flere tun både på Øvre Flo og på Nedre 
Flo og hvor fire av oppsitterne omkom. Totalt skal 25 bygninger ha blitt ødelagt og 
mange husdyr drept. I samtidsdokument er dette skredet omtalt som snøskred. På det 
kvartærgeologisk kartet fra NGU er registrert det som tolkes som snøskredavsetninger i 
den nordvestre delen av kartleggingsområdet (Figur 54).  

Faresonene i området er i basert delvis på en vurdering av snøskredhendelsen i 1727, 
hvor det er antatt at denne representerer en årlig sannsynlighet på mellom 1/100 og 
1/1000. Utover dette er det tatt hensyn til elve- og bekkeløp, brattskrenter over 30° i mer 
småkupert terreng. Stedvis er det mulighet for sørpeskred i forsenkninger i bratt dyrket 
mark. Elver og bekker antas å kunne bli masseførende i flomsituasjoner og det kan 
forekomme oppdemming av snø med påfølgende sørpeskredutløsning. På grunn av de 
klimatiske forholdene er den årlige sannsynligheten langs hovedløpene anslått til 
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>=1/100, med en lavere sannsynlighet for nærmeste tilliggende areal. Som følge av at 
dette er vannrelaterte prosesser går utløpene helt ned til vatnet. 

Figur 54. Detaljert kvartærgeologisk kart over Flo utarbeidet av NGU viser områder som er 
tolket som snøskredavsetninger i øvre venstre del av kartet. For tegnforklaring se kapittel 3. 
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5.6 Loen 

Figur 55. Kartleggingsområdet i Loen 

Figur 56. Området i Loen ligger mellom fjordsjøen Loenvatnet og Nordfjorden. 
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Dette området ligger mellom fjordsjøen Loenvatnet og Nordfjorden. I sør er fjellsiden 
skogkledd og småkupert med bare mindre bekker med beskjedne nedbørfelt. I nord to 
store fjelldaler, Hagedalen og Fosdalen som har store nedbørfelt og moreneavsetninger. 
Begge dalene betraktes som kildeområder for flomskred, noe som gjenspeiler seg i store 
elvevifter i dalen (Figur 55-56).  

Historisk har området vært berørt av flere flomskred i Hagedøla og Fosdøla og mindre 
flomskred på sørsiden. Langs disse elvene det også flere flomverk av ulik alder. Lengst 
i vest kan området også berøres av snø- og flomskred fra Gjølmunna nord for området, 
men sannsynligheten for dette er sterkt redusert som følge av en ny ledevoll mot snø-
skred som ble ferdigstilt i 2015. 

Kartleggingsområdet ligger for en stor del under marin grense. Det er likevel ikke 
kjent at marin leire har medført problem tidligere (Figur 57).  

Figur 57. Kartutsnitt for Loen over de aktuelle områdene med angivelse av mulige forekomster 
av marin leire under marin grense. Marin grense ligger på ca 100 m o.h. i området. For tegn-
forklaring se kapittel 3. Kilde: NGU. 

Faresonene i området er i hovedsak betinget av potensiale for flomskred, med et område 
i nord som har steinsprangproblematikk. Også innenfor dette kartleggingsområdet er det 
mindre bekkeløp og brattskrenter i mer småkupert terreng og stedvis mulighet for sørpe-
skred i forsenkninger i skrånende dyrket mark.   



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 62  

5.7 Olden 

Figur 58. Kartleggingsområde Olden 

Figur 59. Avlein og Muri på venstre side og Skarstein til høyre for fjorden. 
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Kartleggingsområdet Olden omfatter områdene langs begge sider av fjorden fra Vanberg 
på vestsiden og Avlein (også benevnt Auflem) på østsiden innover til fjordbunnen med 
Olden sentrum. Videre går området opp forbi Lauki og til fjordsjøen Floen (Figur 
58-59). 

Skredproblematikken varierer fra de nordligste områdene hvor bekkefar, småskrenter og 
dyrket mark med mulighet for sørpeskred dominerer. På vestsiden forårsaker de fram-
herskende nedbørførende vindretningene hyppigere snøskred. Fra Vanberg til Skarstein 
legger terrenget ikke til rette for store snøskred, men fra Skarstein og videre sørover 
daler forekommer det mektige snøskred som historisk sett har ført til skader på eiendom. 
Snøskredet Håskreda, som har utløsningsområde opp mot 1500 m over dalbunnen, har 
av og til gitt snøsky innover sentrum av Olden. Dette skredet har i viss grad begrenset 
mulighetene for bygging nær sentrum (Figur 61-62).  

Figur 60. Vanberg ligger på en hylle ovenfor fjorden med en skogkledt fjellside med enkelte 
bekkefar og brattkanter bakenfor. 

Fjellsiden ovenfor Vanberg er skogbevokst i den bratteste delen og dermed lite utsatt for 
snøskred, men har spredte kildeområder for steinsprang og mindre forsenkninger og 
dreneringsløp (Figur 60). Faregrensene er basert på en kombinasjon av ulike 
prosesser. Forsenk-ninger i den dyrkede marka utgjør også mulige utløsningsområder 
for sørpeskred. 
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Figur 61. Skarstein og Skarsteinsfjellet med store utløsningsområder for snøskred. 

Figur 62. Vestsiden av dalen fra Bruvoll mot Lauki. Store utløsningsområder og skredbaner er 
synlige i terrenget, fra høyre mot venstre ses Håskreda, Bruvollsfonna og Laukifonna. 
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I den østre siden, det vil si strekningen Avleistranda-Muri, dominerer flomskred-
problematikk i forbindelse med bekkefar og ravinering. Fjellsiden stiger fra fjorden opp 
mot Murinibba på vel 1100 m o.h.  Bekken Fossagrova går i ca 1000 m oh ut i et bratt 
gjel ca 400 m, videre nedover fjellsiden over svaberg og fra rundt 350 til 150 m o.h. er 
det en svak vifteform dannet av løsmasser som er ført ned langs elveløpet (Figur 
64-65). Gjelet som bekken Fossagrova følger er dannet i en svakthetssone i 
fjellmassivet. Denne nær lodd-rettstående svakhetssonen går i nordøstlig retning 
gjennom Avleinsfjellet mot Loen. De bratte gjelflankene langs Fossagrova utgjør 
kildeområder for steinskred og kan bli ført videre nedover når det er stor vannføring i 
Fossagrova. Nedenfor dette området har NGU tolket løsmassene som en 
jordskredavsetning med stor mektighet ned til fjorden. Vi antar at dette dreier seg om et 
forhistorisk skred.  

Figur 63. Avlein med brattlendt dyrket mark og enkelte bekkefar. 
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Figur 64. Avleistranda-Muri på østre side av fjorden. Fossagrova kommer fra et gjel som også 
utgjør kildeområde for steinsprang. Det skogkledte området nedenfor fjellfoten og ned til 
fjorden er tolket som et forhistorisk jordskred. 

Figur 65. Ferske flomskredmasser langs Fossagrova i 200 m o.h. 
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Det er usikre opplysninger om historisk skredaktivitet i området Avleistranda-Muri. Vi 
har ikke funnet opplysninger om historiske skred som har gjort skade på bebyggelse i 
nærområdet, men gården Muri som brukte området til dyrking og beite har flere ganger 
fått skattereduksjon på grunn av skredskader på skog utmark og innmark. I følge Aaland 
(1932) og skredatlas.no skjedde dette i 1649, 1693 og 1743. Det er lite detaljer i disse 
kildene omkring lokalitet og skredtype, men sett i sammenheng med terrenget ser det ut 
til å dreie seg om flom- og jordskred. Området er preget av mange raviner som går 
gjennom løsmasser. Bekkene antas å kunne bli masseførende i flomsituasjoner og kunne 
utsettes oppdemming av snø med påfølgende sørpeskredutløsning. På grunn av de 
klimatiske forholdene i dette området, og at det her dreier seg om vannrelaterte prosesser 
er dreneringsløpene angitt som faresoner helt ned til fjorden. 

I området sørover til Melheimselva utgjør steinsprang også en potensiell fare. Melheims-
elva kommer fra en fjelldal og går ut i dalen gjennom en grusforekomst, noe som 
begrenser muligheten for at den skal ta nye løp i denne delen. I fjelldalen er likevel 
potensiale for store snøskred. Et fjellvann i 1170 m o.h. ligger i en botn med sider hvor 
snøskred kan utløses. I gitte situasjoner kan snøskred som går ned i fjellvann føre til 
utskylling og sørpeskred nedover løpet. Det er likevel ikke kjent at dette har skjedd i 
historisk tid.  

Figur 66.  Olden og Eide sett fra sør. 
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5.8 Eide, Beinnes og Håheim 

Figur 67. Kartleggingsområdene Eide, Beinnes og Håheim 

Figur 68. Eide og Beinnes, med løpet til Lidafonna i mellom. Bildet er hentet fra Norgei3D. 
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Når det gjelder Eide er det først og fremt snøskred Lidafonna som utgjør fare. Dette er 
et skred som kommer fra en fjelldal med brebasseng ca 1200 m o.h. og det er mulig at 
massebalansen til breen kan påvirke skredutløsningen. Skredet har utløp mellom kart-
leggingsområdene Eide og Beinnes, men skredmasser og snøsky fra skredet kan innvirke 
på begge områdene (Figur 67-69). 

Figur 69. Beinnes til venstre og skredløpet til Sandnesfonna på motsatt side av dalen. På toppen 
er det et breplatå som utgjør et stort tilfangsområde ved utgunstige vindretninger. 

Beinnes er særlig berørt av snøskred fra motsatt side, Sandnesfonna. Sandnesfonna er et 
mektig snøskred som løsner ca 1700 m o.h., går nedover en mer enn tre kilometer lang 
fjellside med stor fart og bredde, bestående av faste masser, fluidiserte masser og snøsky. 
Faren for bebyggelsen på Beinnes henger sammen med trykkvirkningen av snøskya 
(Figur 70-71). Sandnesfonna kommer fra den østre dalsiden av Oldendalføret. Ca 
1600-1700 m.o.h. er det et større, delvis bredekket platå i fjellmassivet som skiller 
Oldedalen og Lodalen. I vestsiden av dette platået ligger utløsningsområdet til 
Sandnesfonna. Det er relativt sjelden at skredet går så stort at det medfører skredvind 
mot bebyggelsen på den andre siden av vatnet, og dette skyldes at det trolig må 
være et sammenfall mellom flere forhold for at dette skal skje. Én situasjon kan 
oppstå etter en periode med mye nysnø, for eksempel med vær fra nord og nordvest. 
Vind fra nordvest gir ofte kjølig vær og store mengder tørr snø både i fjellet og i 
lavlandet. I tilfeller hvor dette etterfølges av sørsørøstlig til østlig vind vil store 
volum med snø kunne fraktes fra tilfangsområdet på breplatået og ut i 
utløsningsområdet. Når det i tillegg ligger nysnø i skredløpet nedover mot dalen vil 
man kunne få store skred med skredvind som når Beinnes. 
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Figur 70. Beinnes 

Figur 71. Kartet viser bygninger som ble skadet i 1943 med rød markering. Rød strek angir en 
råk som åpnet seg i isen etter skredet. Bygninger med X er oppført etter 1943 på Beinnes. 
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Skredfarevurderingen er basert på historiske opplysninger samt modellering med 
RAMMS. Vi vurderer det til av en del av bebyggelsen på Beinnes ligger utsatt for skred-
trykk fra snøskya til Sandnesfonna som overstiger 2 kPa, med en årlig sannsynlighet 
høyere enn 1/100. Sikringstiltak her kan være dimensjonering av bygningene i forhold 
til beregnede trykkrefter. 

Når det gjelder det tredje området, Håheim på østsiden av dalen er det steinsprang og 
løsmasseskred som er mest aktuelle (Figur 72).    

Figur 72. Håheim med bratt fjellside midt i bildet. 

Under en storm i 2011 ble en del av skogen ovenfor gården vindfelt. Det har medført at 
det i dag er partier uten skogdekke i nedre del av fjellsiden (Figur 73). 
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Figur 73. Håheim med vindfeldt granskog fra 2011. 



p:\2016\03\20160399\leveransedokumenter\rapport\endelig\20160399-02-r_skredkartlegging i stryn kommune endelig.docx 

Dokumentnr.: 20160399-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 73  

5.9 Flåten – Sunde 

Figur 74. Kartleggingsområde Flåten-Sunde 

Figur 75. Sunde med fjelldaler 
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Hoveddelen av området består av to vifter som utgjør sundet mellom den sørlige og 
den nordlige delen av fjordsjøen Oldevatnet (Figur 74-75).  

Figur 76. Snøskredet langs Reidåna løsner i skålformen øverst og går ut for et stup ca 1000 m 
o.h. Gården Strand ligger nede til venstre i bildet. Utløsningsområdet til naboskredet Breiskreda 
er lengst til høyre i bildet. 

I den nordlige delen av området ligger gården Strand hvor det registrert skredulykker 
som har rammet både mennesker og bygninger. Skredet langs Reidåna berører den aller 
nordligste delen av undersøkelsesområdet og løsner rundt 1700 m o.h. nedenfor kanten 
av et breplatå øst for utløsningsområdet. I ca 1000 m o.h. går skredet utfor et stup og blir 
luftbåret før det treffer dalsiden nedenfor (Figur 76). Av skredhendelser kan nevnes 
en ulykke i mars 1949 hvor far og sønn omkom da skredet kom uventet i pent vær 
mens de kjørte stein i marka. I februar 1962 førte trykket til snøskya til at låven på 
det ene bruket ble rasert (Figur 77).
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Dette bruket er fraflyttet etter dette. Faresonene er i hovedsak betinget av trykk fra 
snøsky. Trykket fra en snøsky er vanskelig å kvantifisere ut fra tilgjengelige modeller og 
retningen av selve snøskya blir også påvirket av sidevinden på skredtidspunktet. 
Vurdering av faresoner i slike områder er derfor i stor grad basert på historiske 
opplysninger og faglig skjønn.      

Utløsningsområdet naboskredet sør for utløsningsområdet til Reidåna har noen til-
svarende trekk, men eksposisjonen er noe forskjellig. Dette kan være en forklaring på at 
det er færre historiske opplysninger om skredtilfeller. Modellering av skredet viser 
imidlertid at dette skredet teoretisk kan få en utbredelse utover det som er dokumentert 
av observasjoner.  

Figur 77. Skredregistreringer ved Strand 

Når det gjelder Sunde er skredfare først og fremst knyttet til Storelva som kommer 
fra en stor fjelldal med bre og mektige moreneavsetninger. Elva er forbygd i flere 
omganger (Figur 78). 

På motsatt side er skredfaren i hovedsak betinget av to gjel som både gir opphav til 
flomskred og som styrer snøskred ned mot området (Figur 79).  
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Figur 78. Skredregistreringer fra området Flåten-Sunde 

Figur 79. Snøskred- og elveløpene som kommer ned mot Flåten sett fra sør. 
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5.10 Gytri 

Figur 80. Kartleggingsområdet Gytri ved vestsiden av Oldevatnet. 

Figur 81. Gytri sett fra nord. 
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Skredaktiviteten i dette området er dominert av snøskred og flomskred fra fjelldalen 
med brebasseng og morenemasser som munner ut ovenfor Gytri (Figur 80-81). 
Bebyggelsen er trukket opp og til sidene for selve elvevifta. I nord er det et aktivt 
område med snø- flom- og stein-skred som delvis berører kartleggingsområdet. 
Snøskredet, kalt Heimefonna, kan berøre bebyggelsen med snøsky i enkelte situasjoner 
(Figur 82). 

Historisk har det gått både flomskred og snøskred fra fjelldalen ned mot Gytri og 
forårsaket skader på marka.  

Figur 82. Gytri med fjelldal. Løpet til Heimefonna er synlig til høyre i bildet. Langs dette løpet 
har det også forekommet flomskred og steinskred 

I juli 2012 gikk det også et større steinskred som løsnet i en bratt klippesøyle i ca 
1350 m o.h. Skredmassene fulgte stor sett løpet til Heimefonna ned mot vegen (Figur 
83-84). 
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Faresonene i området er basert på kvartærgeologisk kartlegging i de nedre delene av 
fjellsiden, vurdering av tilfanget av løsmasser i utløsningsområdene for flomskred i fjell-
dalen ovenfor, kildeområder for steinskred, samt historisk informasjon. 

Figur 83. Steinskred i løpet til Heimefonna mot fylkesvegen, nord for bebyggelsen på Gytri. Juli 2012. 

Figur 84. Kildeområdet ca 1350 m o.h. til steinskredet i juli 2012. 
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5.11 Yri 

Figur 85. Kartleggingsområdet Yri ved vestsiden av Oldevatnet. 

Skredaktiviteten i dette området er dominert av vannrelaterte skred fra fjelldalen 
ovenfor, med brebasseng og morenemasser. Ved Oldevatnet er det en elvevifte og 
den eldre bebyggelsen på begge sider av elva var trukket opp og til side for selve 
elvevifta (Figur 85-86). 
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Figur 86. Yri 

Historisk har det gått både flomskred og snøskred fra fjelldalen ned mot Yrineset og 
forårsaket skader. Breen lengst bak i dalen antas å ha vært betydelig større og nådd 
lenger fram i fjelldalen i tidligere tider, noe som kan ha bidratt til større snøskred. 

Den 15. november 2013 gikk det et jordskred i forbindelse med sterk nedbør sør i 
området. Utløsningen har skjedd i et dreneringsløp i fjellsiden og skredet har dratt med 
seg det relativt tynne løsmassedekket helt ned til Oldevatnet (Figur 87). 
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Figur 87. Jordskred sør for Yri 15. november 2013. Foto Jan Helge Aalbu 

Faresonene i området er basert på den kvartærgeologiske kartleggingen i de nedre delene 
av fjellsiden, vurdering av tilfanget av løsmasser i utløsningsområdene for flomskred i 
fjelldalen ovenfor, jorddekket og underliggende berggrunn i fjellsidene, tolkning av 
geomorfologien, simulering av snøskred med RAMMS, samt historisk informasjon om 
skred. 
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5.12 Oldedalen nord 

Figur 88. Kartleggingsområdene Oldedalen nord og sør 

Figur 89. Oldedalen nord ved enden av Oldevatnet. 
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Dette kartleggingsområdet ligger ved sørenden av Oldevatnet. Sidedalene på vestsiden  
har brebasseng og moreneavsetninger (Figur 88-89). Langs flankene er det også 
store utløsnings-områder for snøskred her. På østsiden er det en hengedal ovenfor 
Kvamme med en tidvis masseførende elv. Mot sør er stein- og løsmasseskred 
dominerende i fjellsiden (Figur 90). 

Figur 90. Kartleggingsområdene innerst i Oldedalen er komplekse og omfatter mange ulike 
skredprosesser, men ulike prosesser dominerer på vestsiden i forhold til østsiden, noe som også 
går fram av det kvartærgeologiske kartet som er utarbeidet av NGU. For tegnforklaring se 
kapittel 3. 

Historisk har dette området vært berørt av særlig flomskred og løsmasseskred. På vest-
siden har også snøskred ført til store skader. Snøskred fra fjelldalen vest for Rustøy førte 
til stor skade på tre av brukene på Rustøy i mars 1718 (Figur 91). Den 18. februar 
gikk et større snøskred som ødela flere bygnigner på gården og førte til at 11 av 
beboerne mistet livet. 
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Faresonene i området er basert på terrenganalyser og historisk informasjon om snø- og 
flomskred, samt simulering med programmet RAMMS. Klimavurdering, kvartærgeo-
logiske registreringer og observasjoner av skredaktivitet utgjør også en del av grunn-
laget. Når det gjelder spesielt Rustøy er det historiske indikasjoner på at breen lå mye 
lenger framme i fjelldalen når de store snøskredene skadet bebyggelsen. Dette kan ha 
medført at terrenget har hatt en annen form enn i dag og ført til at utløsningsområdet var 
større enn det terrenget tilsier nå.    

Figur 91. Rustøy og Rustøyelva på vestsiden av Oldedalen. Breen som ligger lengst bak i dalen 
antas å ha vært betydelig lenger framme og ha hatt en brattere profil, noe som kan ha bidratt 
til større snøskred på 1700- og 1800-tallet. 
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5.13 Oldedalen sør 

Figur 92. Øvre Oldedalen med platået til Jostedalsbreen i bakgrunnen. 

Dette kartleggingsområdet ligger innerst i Oldedalen mot Jostedalsbreen. Sidene har 
hengedaler med brearmer som henger sammen hovedbreen, bratte sider med tynt løs-
massedekke og bratte elveløp. Fra vestsiden går det store snøskred mot grensene til 
området i sør og nord og det er også flomskredaktivitet i de samme skredbanene. Mellom 
disse er stein- og løsmasseskred dominerende (Figur 92).  

Flere skadetilfeller er dokumentert på denne siden av dalen. Av disse kan nevnes at 
bygningene på gården Melkevoll lengst sør i området ble helt rasert 1743. Det er usikkert 
hvorvidt dette skyldtes snøskred eller flomskred.   

På østsiden kommer en tidvis masseførende elv fra munningen av hengedalen 
Brenndalen. Brenndalsbreen og elven fra denne har historisk sett ført til ulykker og 
skader i forbindelse med breframrykking under den vesle istida (Figur 93). De 
største skadene skjedde mellom 1685 og 1743 på grunn av "Elveløb fra Blaabreen". 
Det ser ut til at det i starten var flomskred som førte til størst skade. Nøyaktig hva som 
skjedde 12. desember 1743 da gården ble rasert og flere mennesker omkom er noe 
uklart. En vanlig tolkning er at det har vært et breras som har rammet 
gårdsbebyggelsen (Nesje, 2015), men det er også andre mulige tolkninger ut fra 
samtidsdokumentasjonen.   
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Langs flankene til Brenndalen er steinsprang og løsmasseskred dominerende. Fare-
sonene i området er i stor grad basert på historisk informasjon om snø- og flomskred, 
samt simulering med programmet RAMMS. Klimavurdering, kvartærgeologiske 
registreringer og observasjoner av skredaktivitet utgjør også en del av grunnlaget.   

Figur 93. Munningen av Brenndalen ovenfor Åbrekk og Tungøen. 1 1743 lå breen helt framme 
hvor elven går bratt utfor dalsiden. Gården Tungøen lå på terrassen hvor et løsmasseskred har 
gått i 2015. Gården ble rasert 12. desember 1743 og flere mennesker omkom. 
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5.14 Rake/Solvik 

Figur 94. Kartleggingsområdet Rake-Solvik 

Figur 95. Oversiktsbilde av Rake-Solvik-Oppheim 
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Skredproblematikken i dette området domineres av bekkefar, småskrenter og dyrket 
mark med mulighet for sørpeskred. I området lengst vest er steinsprang aktuelt, mens 
fare for flomskred i bratte bekker og raviner dominerer i den østre delen (Figur 94-96).   

Figur 96. Skrånende dyrket mark ovenfor Rake 
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5.15 Hjelledalen 

Figur 97. Kartleggingsområdet i Hjelledalen 

Figur 98. Grov og Folven sett fra utløsningsområdet til Akurfonna 
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Dette kartleggingsområdet omfatter midtre del av Hjelledalen, en dal som som går fra 
Hjelle ved Oppstrynsvatnet i østlig retning mot oppstignigen til Strynefjellet. To andre 
områder lenger vest i Hjelledalen er også vurdert i forbindelse med et oppdrag for Stryn 
kommune. Disse er angitt med faresoner på kartvedlegg A, men blir omtalt i en egen 
rapport. 

Det aktuelle kartleggingsområdet omfatter Bolstad, Grov og Guddal på nordsiden av 
dalelva og Folven på sørsiden. I sør munner Sunndalen ut ved Folven og elvene 
Sunndøla og Hjelledøla renner sammen midt i dalen. Fjellsidene i sør går opp til 
rundt 1300 m o.h. og 1700 m o.h. i nord (Figur 97-98).  

Skredproblematikken er kompleks i dette området og omfatter både små og store snø-
skred, enkelte av disse med sterk skredvind i forbindelse med luftbårne skred fra stor 
høyde. I andre områder dominerer steinsprang og jordskred.  

Sunndøla utgjør et spesielt skredproblem for Folven. Dette har sammenheng med at elva 
kommer fra et svært skredaktivt område i sidedalen Sunndalen sør for Folven. Snøskred, 
og til dels stein og løsmasseskred kan gå ned elva oppe i sidedalen, noe som kan få 
innvirkning ved utløpet ved Folven. Elva munner her ut fra et trangt gjel til en elvevifte. 
Etter store flomskader på bygniger og dyrket mark på 1950-tallet er elva er forbygd 
med flomverk, men elveløpet ligger nå omtrent på høyde med det omgivende terrenget 
(Figur 99). 

Innvirkningen av skred oppe i elveløpet til Sunndøla har vist seg ved flere tilfeller. Størst 
skade oppsto i mai 1995 da en mindre snøskred fungerte som en demning og demmet 
opp et stort vannbasseng i dalen. Då demningen brast førte dette til at store mengder 
vann og sørpe flommet utover de bebygde områdene ved Folven med omfattende 
skader på infrastrukturer i området (Figur 100-101). På kartet i vedlegg B er derfor 
dette området angitt som et mulig utløsningsområde for sørpeskred mot Folven.  

Figur 99. Flom og sørpe strømmer utover bebygd område ved Folven etter at en snødemning i 
Sunndøla brast lenger oppe i sidedalen. Flytehøyden var estimert til opp mot 2 m og flere 
bygninger, riksvegen og annen infrastruktur fikk store skader. Demningen i sidedalen ble 
oppdaget slik at det mest utsatte huset kunne evakueres før skredet. Foto Edvin Folven. 
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Figur 100. Rester av sørpe ved Rv 15 ved Folven, etter at det meste av vannet har drenert ut. 
Mai 1995. Foto Edvin Folven 

Figur 101. I mars 2000 ble det dannet en demning i Sunndøla på grunn av et snøskred. I dette 
tilfellet drenerte det oppdemte vannet ut etter ca 10 timer uten at det medførte skader ved 
Folven. 
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Av andre skredhendelser kan nevnes snøskredet fra Akura. Dette skredet løsner fra en 
botn og kan utløses fra en høyde på over 1700 m o.h. I ca 900 m går skredet utover et 
brattparti og kan bli luftbåret. På grunn av utløsningsområdet størrelse blir er skred-
massene i dalen store, men det skredtrykk fra snøskyen som har den lengst rekkende 
mest innvirkningen. Historisk har denne gått tvers over dalen og skader bygninger på 
sørsiden av riksvegen, blant annet i 1923 (Figur 102-103).   

Figur 102. Registrerte skredhendelser ved Grov og Folven 

Figur 103. Snøskredavsetninger ved Akura, mars 2011 
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6 Liste over informanter 
Mange personer har vært forespurt om skredhendelser ved ulike anledninger. Noen er 
informanter i til skredregistreringer som er gjort helt tilbake til 1976. 

Alf Jørgen Nesje 
Arvid Gjørven 
Einar Guddal 
Håkon Loen 
Ingolf Folven 
Isak Gjørven 
Leif Tenden 
Magne Garlid 
Olav Guddal 
Paul Egge 

Utvalg av informanter fra 1976: 

Abraham Dispen 
Agnar Aarheim 
Anders Kyrkjeeide 
Edvard Brynestad 
Finn Årnes 
Hans R. Bø 
Ingebrigt Sandvik 
Ivar Berge 
Johannes Aasebø 
Johs. Auflem 
Jon Fridtun 
Jon Tunold 
Karl Strand 
Kolbein Nesheim 
Lars Åning 
Leif Mork 
Marta Greidung 
Olav A. Loen 
Olav Kvame 
Peder Nyheim 
Per Egge 
Per Grønfur 
Per R. Grønfur 
Samuel Dårflot 
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Vedlegg  A 
FARESONER 

 
 
 

Innhold 
Kart A1 Nedstryn vest/Årheim 
Kart A2 Nedstryn øst/Mindresunde 
Kart A3 Oppstryn nord 
Kart A4 Oppstryn midt 
Kart A5 Oppstryn øst 
Kart A6 Flo 
Kart A7 Loen 
Kart A8 Olden nord 
Kart A9 Eide/Olden Sør 
Kart A10 Flåten-Sunde/Beinnes/Håheim 
Kart A11 Yri/Gytri 
Kart A12 Oldedalen 
Kart A13 Rake/Solvik 
Kart A14 Hjelledalen 
Kart A15 Oppstryn 
Kart A16 Olden 
Kart A17 Hjelle 
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Faresone
Nominell årlig frekvens

>= 1/5000

>= 1/1000

>= 1/100



"
k

"

"

"

k

Hjelle
Hjelle 2

Målestokk (A3):

20160399

2017-09-22

A 17

KST

NVE kartlegging Stryn
Hjelle

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:6 000

Faresoner og 
dimensjonerende faretype

Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Tegnforklaring
Kartlagt område

Dimensjonerende skredtype
# Flom- og jordskred

k Snø- og sørpeskred

" Steinsprang/-skred

Faresone
Nominell årlig frekvens

>= 1/5000

>= 1/1000

>= 1/100
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443
Påskefonna

1918
Snøskred, snøsky

1868
Snøskred

414
Furehaugfonna

1917
Snøskred

412
1868

Snøskred 410
Høgefjellet

1868
Snøskred

436
Slotgrova

1966
Flomskred

434
Eikjola
1966

Flomskred
435

Fessa
1966

Flomskred

408
Tenna
1868

Snøskred

Nedstryn

Årheim

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 1

KST

NVE kartlegging Stryn
Nedstryn vest/
Årheim

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred
Jordskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Breelvavsetning
 Liten utgliding

 Hav- og
fjordavsetning

 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Bakkeplanering
 Steinsprangsblokk

 Elve- og
bekkeavsetning

 Massetak i drift
 Massetak, nedlagt
 Leirig silt
 Silt
 Sandig silt
 Siltig sand
 Sand
 Grusig sand
 Sandig grus
 Grus
 Steinig grus
 Grusig stein
 Stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Rygg

Utløsningsområder



410
Høgefjellet

1868
Snøskred

434
Eikjola
1966

Flomskred
435

Fessa
1966

Flomskred

424
Svorafonna

1979
Snøskred

408
Tenna
1868

Snøskred

421
Dispafonna

1928
Snøskred

Nedstryn
Mindresunde

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 2

KST

NVE kartlegging Stryn
Nedstryn øst/
Mindresunde

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred
Jordskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Breelvavsetning
 Liten utgliding
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Steinsprangsblokk

 Elve- og
bekkeavsetning

 Massetak i drift
 Massetak, nedlagt
 Silt
 Sandig silt
 Sand
 Sandig grus
 Grus
 Grusig stein
 Stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Utløsningsområder



228
Fossefonna

1976
Snøskred

229
Lægdefonna

1907
Snøskred

226
Breiskredfonna

Snøskred

236
Ystegjølet

1907
Snøskred

243
Rindefonna

1989
Snøskred

210
Djupesvora
Snøskred

224
Bulega

Oppstryn

Flo

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 3

KST

NVE kartlegging Stryn
Oppstryn nord

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Liten utgliding
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3

 Marin
strandavsetning

 Steinsprangsblokk

 Elve- og
bekkeavsetning

 Massetak, nedlagt
 Forvitringsmateri...
 Grusig stein
 Stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Rygg

Utløsningsområder



203
Kupefonna
Snøskred

103
Grandøla

1868, 1943
Snøskred

228
Fossefonna

1976
Snøskred

226
Breiskredfonna

Snøskred

208
Tunskredgjølet

Flomskred, snøskred
201

Rognegjølet
Snøskred206

Tunskredfonna
Snøskred

207
Svartesvafonna

Snøskred

210
Djupesvora
Snøskred

224
Bulega

Oppstryn

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 4

KST

NVE kartlegging Stryn
Oppstryn midt

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3

 Marin
strandavsetning

 Steinsprangsblokk

 Elve- og
bekkeavsetning

 Sand
 Grusig sand
 Sandig grus
 Grus
 Steinig grus
 Grusig stein
 Stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

 Snøskredløp
Levé

Rygg

Utløsningsområder



203
Kupefonna
Snøskred

60
Flåfonna
Snøskred

64
Hjelleuksen

1979
Snøskred, snøsky

73
Alvegjølfonna

1928, 1962, 1976
Snøskred

103
Grandøla

1868, 1943
Snøskred

208
Tunskredgjølet

Flomskred, snøskred

201
Rognegjølet

Snøskred

206
Tunskredfonna

Snøskred

207
Svartesvafonna

Snøskred

210
Djupesvora
Snøskred

Oppstryn

Hjelle

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 5

KST

NVE kartlegging Stryn
Oppstryn øst

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:15 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3

 Marin
strandavsetning

 Steinsprangsblokk
 Sand
 Grusig sand
 Sandig grus
 Grus
 Steinig grus
 Grusig stein
 Stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Skredspor
Skredkant

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

 Snøskredløp
Levé

Rygg

Utløsningsområder



259
Breiskreda
Snøskred259

Holelva
1900

Flomskred

261
Floåna

Snø/sørpeskred

Flo

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 6

KST

NVE kartlegging Stryn
Flo

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:15 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Steinsprang
Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Breelvavsetning
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Steinsprangsblokk
 Steinsprang
 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

 Snøskredløp

Utløsningsområder



Loen

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 7

KST

NVE kartlegging Stryn
Loen

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:25 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred
Jordskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Breelvavsetning
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Steinsprangsblokk
 Siltig sand
 Sand
 Grusig sand
 Grus
 Grusig stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

Kartleggingsområder

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
Levé

Rygg

Utløsningsområder



850
Håskreda
1896, 1979

Snøskred, snøsky

851
Skarsteinsfonna
1657, 1899, 1979

Snsøskred

Loen

Olden

Rake/Solvik

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 8

KST

NVE kartlegging Stryn
Olden nord

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Sørpeskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Breelvavsetning
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Grus
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

Kartleggingsområder

Skredspor
Løsmassevifte
Ravine

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Utløsningsområder



810

846
Lidafonna

1979
Snøskred

808
Sandnesfonna

1945
Snøskred, snøsky

810
Aksnesfonna

1979
Snøskred, snøsky

805
Meilehimsfonna

1970
Snøskred

806
Solheimsfonna

1935, 1979
Snøskred

849
Bruvollfonna

1896, 1979
Snøskred, snøsky

850
Håskreda
1896, 1979

Snøskred, snøsky

848
Laukifonna

1979
Snøskred

851
Skarsteinsfonna
1657, 1899, 1979

Snsøskred

Olden

Eide

Beinnes

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 9

KST

NVE kartlegging Stryn
Eide/Olden Sør

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred
Sørpeskred

Snøskred
Steinsprang

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Rygg

Utløsningsområder



810

838
Heimefonna

1979

844
Gjølfonna
Snøskred

812
Reidåfonna
1949, 1962
Snøskred

814
Breiskreda

1979
Snøskred

846
Lidafonna

1979
Snøskred

808
Sandnesfonna

1945
Snøskred, snøsky

810
Aksnesfonna

1979
Snøskred, snøsky

Flåten
- Sunde

Eide

Beinnes

Håheim

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 10

KST

NVE kartlegging Stryn
Flåten-Sunde/
Beinnes/Håheim

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Liten utgliding
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Steinsprangsblokk
 Massetak, nedlagt
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Skredspor
Skredkant

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform

H H H H Ravine
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Utløsningsområder



833
Yrifonna

1979
Snøskred

836
Dalefonna

1920
Snøskred

838
Heimefonna

1979

Gytri

Yri

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 11

KST

NVE kartlegging Stryn
Yri/Gytri

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:15 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Liten utgliding
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Steinsprangsblokk
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Skredspor
Skredkant

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Vifteform

H H H H Ravine
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Utløsningsområder



826

Snøskred

824
Blåfossen

1979
Snøskred

828
Høgalmefonna

1979
Snøskred

827
Skrova
1979

Snøskred

830
Rustøyfonna

1819
Snøskred, sørpeskred

833
Yrifonna

1979
Snøskred

Oldedalen
nord

Oldedalen
sør

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 12

KST

NVE kartlegging Stryn
Oldedalen

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Fyllmasse
 Breelvavsetning
 Liten utgliding
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Steinsprangsblokk

 Elve- og
bekkeavsetning

 Massetak, nedlagt
 Sand
 Grus
 Steinig grus
 Stein
 Steinsprang

 Løsmasseskred-
materiale

 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Skredspor
Skredkant

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Vifteform
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

 Jord- og flomskredløp
 Snøskredløp

Levé

Rygg

Utløsningsområder



Loen
Olden

Rake/Solvik
Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 13

KST

NVE kartlegging Stryn
Rake/Solvik

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:15 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Flomskred
Jordskred
Sørpeskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Morenemateriale
 Liten fjellblotning

 Høyt blokkinnhold i
overflaten

 Steinsprang

Kartleggingsområder

Skredspor
Løsmassevifte
Ravine

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Tydelig skredløp

" " Skredkant

 Jord- og flomskredløp
Levé

Utløsningsområder



21
Fykaren

1981
Snøskred

18
Akura
1923

Snøskred, snøsky 16
Snørta

Snøskred

60
Flåfonna
Snøskred

64
Hjelleuksen

1979
Snøskred, snøsky

73
Alvegjølfonna

1928, 1962, 1976
Snøskred

201
Rognegjølet

Snøskred

59
Sunndøla
1953,1995

Flomskred, sørpeskred

Oppstryn

Hjelledalen
Hjelle Hjelle 2

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-14

B 14

KST

NVE kartlegging Stryn
Hjelledalen

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Registreringskart
Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 1 000500 m

Sørpeskred

Snøskred
Steinsprang

Kvartærgeologi, punkt
 Liten fjellblotning
 Blokk <.10 m3
 Blokk > 10 m3
 Sand
 Grusig sand
 Sandig grus
 Grus
 Grusig stein
 Stein
 Steinsprang
 Snøskredmateriale

Kartleggingsområder

Sikringstiltak
Sikringstiltak

Skredspor
Løsmassevifte
Ravine
Skredkant

Historiske skred
ID/navn/årstall

Kvartærgeologi, linje
Elve- eller
bekkenedskjering
Tidligere elve- eller
bekkeløp
Skredvifte, ytterkant
Tydelig skredløp

Utløsningsområder
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Nedstryn

Årheim

Målestokk (A3):

20160399

2017-02-13

C 1

KST

NVE kartlegging Stryn
Nedstryn vest/
Årheim

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33
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Vedlegg  D 
MODELLKJØRINGER 

Innhold 
Ramms – snøskred 

Kart D1 Nedstryn vest/Årheim 
Kart D2 
Kart D3 
Kart D4 
Kart D5 
Kart D6 
Kart D7 
Kart D8 
Kart D9 

Nedstryn øst/Mindresunde 
Oppstryn nord 
Oppstryn midt 
Oppstryn øst 
Flo (ingen kjøringer)
Loen 
Olden nord 
Eide/Olden Sør 

Kart D10 Flåten-Sunde/Beinnes/Håheim 
Kart D11 Yri/Gytri (ingen kjøringer)
Kart D12 Oldedalen (ingen kjøringer)
Kart D13 Rake/Solvik (ingen kjøringer)
Kart D14 Hjelledalen 

Ramms – Flomskred 

Kart D15 Oppstryn 

RockyFor 3D – steinsprang 

Kart D16 Olden 
Kart D17 Hjelledalen 



β

α

β

α

_̂

_̂

β

α1̄

α2̄

_̂

α1̄

α

α1̄

α

_̂

α2̄

β

α

β
α1̄

_̂

_̂

Nedstryn
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Målesto kk (A3):

20160570

2016-12-19KST
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000
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Alfa-Beta mo deller.
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33
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1:20 000

Eksemp el p å snømo dell-
kjøringer (RAMMS) o g 
Alfa-Beta mo deller.
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000
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1:15 000
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Flo
Målestokk (A3):

20160570

2016-12-19KST

Hjelle, Stryn kommune
Detaljkartegging skred

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:15 000

Eksempel på snømodell-
kjøringer (RAMMS) og 
Alfa-Beta modeller.
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33
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1:25 000
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Detaljkartegging skred

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Eksemp el p å snømo dell-
kjøringer (RAMMS) o g 
Alfa-Beta mo deller.

Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.
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¯
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20160570

2016-12-19KST

Hjelle, Stryn kommune
Detaljkartegging skred

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Eksemp el p å snømo dell-
kjøringer (RAMMS) o g 
Alfa-Beta mo deller.

Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.
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Prosjektnr.

¯
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Målesto kk (A3):
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2016-12-19KST
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Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Eksemp el p å snømo dell-
kjøringer (RAMMS) o g 
Alfa-Beta mo deller.

Utført

GodkjentKontrollert

Kart nr.
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0 1 000500 m
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Yri

Målestokk (A3):

20160570

2016-12-19KST

Hjelle, Stryn kommune
Detaljkartegging skred

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:15 000

Eksempel på snømodell-
kjøringer (RAMMS) og 
Alfa-Beta modeller.
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Detaljkartegging skred

Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: UTM33

FS KKr

1:20 000

Eksempel på snømodell-
kjøringer (RAMMS) og 
Alfa-Beta modeller.
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E1 Snøskred 
Modellene som oftest blir brukt for utløpsberegninger i Norge er den topografisk-
statistiske alfa-beta-modellen (Lied and Toppe 1989), blokkmodellen PCM (Perla, 
Cheng, og McClung 1980), den en-dimensjonale modellen NIS (Norem, Irgens og 
Schieldrop 1989) og RAMMS (Christen m.fl., 2010). I dette prosjektet har vi brukt alfa-
beta-modellen og RAMMS. Mange av skredbanene er ikke typiske verken for alfa-beta-
modellen eller RAMMS. RAMMS er en to-dimensjonal modell som gir god spredning 
og strømningsretning, forutsatt at hastighet blir rett beregnet. Alfa-beta-modellen og 
RAMMS er vurdert sammen med observasjoner for å få realistiske resultater. 

Det er relativt stor forskjell mellom potensielle snøskredbaner i kartleggingsområdene. 
Store og ekstreme skred tar mindre hensyn til underliggende styrende topografi og kan 
få en noe annen utbredelsesform enn de årlige skredene. 

RAMMS-modellen har gått gjennom en lang prosess av uttesting og kalibrering mot 
målinger og observasjoner av snøskred i Alpene for utbredelse av skredets tette del. I 
tillegg har NGI utført en del kalibreringer mot målinger fra NGIs forsøksfelt Ryggfonn 
på Strynefjellet. Generelt sett gjengir begge modellene skredenes utløpsdistanse godt, 
men oftest undervurderer RAMMS hastigheten av skredets front, som består av et 
fluidisert lag med betydelig redusert tetthet (Schaerer og Salway, 1980; Bozhinskiy og 
Losev, 1998; Issler m.fl., 1996; Issler, 2003; Gauer m.fl., 2008; Issler og Gauer, 2008). 

E1.1 RAMMS 

Utløpslengden av skred er vurdert blant annet med den dynamiske modellen RAMMS 
(Christen m.fl. 2010; RAMMS Manual Ver 1.4.1). Som friksjonsparametre på nye steder 
er standardverdiene for sjeldne og store skred i Sveits benyttet, korrigert for høyde over 
havet. Parameterne er avhengig av skredstørrelse, antatt returperiode og terrengforhold 
som helning og kanalisering av skredbanene (RAMMS Manual Ver. 1.4.1). 
Friksjonsparameterne ξ og µ svarer til store skred (Large) med 300 års gjentaksintervall. 
Tabell 1 gjengir verdier for Store og Middels skred. Skredbaner er i modellene beregnet 
med hensyn til skog basert av dataene fra SAT-SKOG og friksjon parameter er tilpasset 
til skogstetthet og stammediameter. Disse friksjon parameter fraviker fra den som er gitt 
i Tabell 1. I anvendt modell er erosjon og opptak av snø i skredbanen ikke inkludert 
(entrainment). Beregningene tar generelt ikke hensyn til bebyggelse. Skredvolumet i 
simuleringsmodellen er en direkte funksjon av løsnearealet. I botner kan dette gi svært 
store teoretiske løsneområder. I dette prosjektet har vi benyttet ulike verdier for utløst 
snøhøyde (bruddkanthøyde), basert på klimatiske forhold i områdene, mellom 1,0 m og 
1,2 m. 
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Tabell 1 Eksempel på for standard verdier for ulike returperioder (Sveits) 

E1.2 Statistisk-empirisk modell (α-β modell) 

Den statistiske/topografiske α/β-modellen er utviklet ved NGI og gir maksimal utløps-
distanse utelukkende som en funksjon av topografi (Lied og Bakkehøi, 1980). 
Likningene for utløpsdistanse er funnet ved regresjonsanalyse, og korrelerer den lengste 
registrerte utløpsdistansen i mer enn 200 skredbaner med et utvalg av topografiske 
parametre. Parametrene som har vist seg å være mest betydningsfulle er gitt i Tabell 2, 
jfr. Figur 1. 

Tabell 2. Topografiske parametre for beregning av maksimal utløpsdistanse 

Symbol: Parameterbeskrivelse: 
β (grader) Gjennomsnittlig helning av skredbanen mellom øvre del av utløsningsområdet 

og “fjellfoten” (punktet med 10° helning i skredbanen). 
θ (grader) Helning av de øvre 100 høydemeterne av utløsningsområdet. 
H (m) Total høydeforskjell mellom øvre del av utløsningsområdet og det laveste 

punktet langs best tilpassede parabel y=c2x2+c1x+c0, der c0, c1 og c2 er 
konstanter. 

y″ (m-1) y″ =2c2, beskriver krumningen av skredbanen. 
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β-vinkelen har vist seg å gi den beste beskrivelsen av helningen i skredbanen, og 
regresjonsanalyse har vist at β-vinkelen også er den eneste statistisk viktige terreng-
parameteren. Modellen aksepterer kun β-punkt som er innenfor den delen av skredbanen 
der tangenten til den best tilpassede parabelen har en helning mellom 5o og 15o.  

Helningen θ av de øvre 100 høydemetrene i utløsningsområdet bestemmer indirekte 
bruddhøyden og derved skredets tykkelse, som er større i slake helninger enn i bratte 
helninger. Lavere verdier av θ gir således lengre utløpsdistanser, dvs. lavere gjennom-
snittlig helning av den totale skredbanen, α. 

Lavere verdier av produktet Hy″ betyr lavere verdier av β. Dette resulterer i teoretisk 
lengre utløp (lavere α-verdier), fordi skredene går med lavere hastighet og har et mindre 
energitap gjennom hastighetsavhengig friksjon. 

Topografien, bredden og graden av sideveis avgrensning i utløsningsområdet, samt 
transport av fokksnø inn i utløsningsområdet, har liten innflytelse på utløpsdistansen. 
Det er intet som tyder på at en innsnevring i skredbanen gir lengre utløp. 

Modellen er best egnet for analyse av utløpsdistanse langs skredbaner som er konkave i 
lengderetningen. De beregnede utløpsdistansene er de som kan forventes under 
snøforhold som favoriserer lange utløp (dvs. tørr og lett snø i hele skredbanen). 

Antagelsen om at det er små variasjoner i de fysiske snøparametrene som gir de lengste 
utløpsdistansene, er kun gyldig innenfor én klimasone. Det kan nevnes at det benyttes 
en annen relasjon mellom α og β på Island enn i Norge. 

Figur 1. Topografiske parametere som beskriver terrengprofilet. 
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NGIs skreddatabase inneholder i dag ca. 230 tilfeller. Både de statistiske og de 
dynamiske modellene blir i blant oppgradert. Den mest brukte formen av α/β-modellen 
er i dag α=0.96 β -1.4°. Standardavviket er 2.3° og korrelasjonskoeffisienten er 0.92. 

I det kartlagt området har vi vurdert at rekkevidden for mange skredbaner med årlig 
sannsynlighet 1/1000 til å samsvare godt med middelverdien av α der skredbanen er en 
jevn parabel. Ved spesielt store skred kan α-verdien med fratrekk at ett standardavvik 
(2.3°) være brukt.  

E2 Jord- og flomskred 
Beregning av utbredelsen av jord- og flomskred er også gjennomført med RAMMS, men 
med en egen modul beregnet for ”Debris flows”. Selve det fysiske grunnlaget er det 
samme for de modulene RAMMS Avalanche og RAMMS Debris flow 
(http://ramms.slf.ch/ramms/). 

RAMMS – Debris flow modulen ble utviklet for å simulere utbredelsen av 
materialførende strømninger i et sammensatt terreng. Modulen er benyttet både i Sveits 
og på verdensbasis for å vurdere utbredelsen av skred og som basis for å dimensjonere 
sikringstiltak. 

Programmet gir en effektiv annen-ordens numerisk løsning på dybde-normaliserte 
likninger for granulær strømning. Strømningshøyder og hastigheter blir beregnet på tre-
dimensjonale terrengoverflater. Utløsningsområder blir definert ut fra GIS 
tegningsverktøy. Alternativt kan det benyttes hydrograf som input, men denne varianten 
av programmet er ikke benyttet i Årdal grunnet manglende vannføringsdata i de bratte 
sidebekkene. Kart og flyfoto kan legges oppå terrengmodellen som grunnlag for å 
kalibrere modellen mot observerte skredhendelser.  

Modellen er kalibrert mot en flere reelle flomskredhendelser fra Norge. I tillegg har vi 
gått gjennom litteraturen der modellen er kalibrert mot inntrufne skredhendelser fra 
andre land: Hussin m.fl. (2012), Hürlimann m.fl. (2008) og Cepeda m.fl. (2010). 

På bakgrunn av disse vurderingene har vi benyttet følgende verdier i våre simuleringer 
i denne rapporten: 

µ = 0.05 
ξ = 500  m /s2 

Utløsningsvolum = 40.000-60.000 m3 

http://ramms.slf.ch/ramms/
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E3 Steinsprang 
For å beregne rekkevidden av steinsprang har vi benyttet Rockyfor 3D. 

Rockyfor3D er en modell som beregner utløp av steinsprang (enkelte steinblokker) ved 
hjelp av deterministiske og stokastiske algoritmer. Modellen kan inkludere interaksjon 
med vegetasjon og sikringstiltak.  

Modellen er utviklet av Luuk Dorren og Frédéric Berger, er beskrevet på 
www.ecorisq.org/en/products.html og er tilgjengelig for medlemmer av organisasjonen 
ecorisQ. NGI har et samarbeid med denne organisasjonen og har fått tillatelse til å 
benytte den både i forsknings- og oppdragsvirksomhet. NGI har jevnlig kontakt med 
utviklerne og gir tilbakemeldinger på praktisk bruk. Algoritmene i modellen er utviklet 
gjennom ulike forskningsprosjekt og deler er beskrevet i artikler og presentert på 
internasjonale konferanser. For en oversikt over artikler, se www.ecorisq.org. 
Algoritmene oppdateres regelmessig og informasjon om dette sendes ut til medlemmene 
i ecorisQ.  

Algoritmene er implementert i MATLAB og modellen kjøres ved hjelp av en runtime 
lisens. Det er ikke tilgang til kildekoden, men modellen er utmerket beskrevet i 
dokumentet ”Rockyfor3D revealed, Description of the complete 3D rockfall model”, 
som følger med modellen: (www.ecorisq.org/docs/Rockyfor3D.pdf).  

Begrunnelsen for å bruke Rockyfor3D og ikke en av de andre tilgjengelige 3-D 
modellverktøy er hovedsakelig at denne modellen trolig er den som best inkluderer 
interaksjon mellom skog og blokker i bevegelse. 

I NGI teknisk notat 20100070-00-3-TN beskrives de parametere som må inkluderes i 
modellen:  

- Number of simulations per cell
o Antall blokker som simuleres fra hver celle i terrengmodellen.

- Additionall fall height
o Blokker kan gis ekstra oppstartsenergi ved å gi dem ekstra fallhøyde i

starten
- Base data folder

o I denne mappen lagres beregningsprogrammet og alle data som
eksporteres fra ArcGIS.

- Result data folder
o Dette er en mappe som ligger under ”Base data folder” og her lagres

resultater fra beregningene (se modellens dokumentasjon for beskrivelse
av resultatfiler).

- DEM 
o Terrengmodellen (raster) som ønskes brukt.

http://www.ecorisq.org/en/products.html
http://www.ecorisq.org/
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- Analysis area (1 selected)
o Et polygon som definerer hvilket område beregningene skal kjøres for.

Et enkelt polygon må være selektert.
- Soil type

o Laget med definisjoner for jordbunnstypen.
- Release areas

o Laget med definisjoner av potensielle utløsningsområder for steinsprang.
- Roughness

o Laget med definisjoner av terrengets ruhet.

Det er ikke mange fjellsider der steinsprang påvirker utbredelsen av faresonene, bortsett 
fra i lave skråninger der modellen er lite egnet til simulering. Det er særlig to fjellsider 
der vi har vært i tvil om rekkevidden til steinsprang og der vi har vurdert å dra nytte av 
modellen, hhv. i område Oldedalen nord og i Hjelledalen. I disse områdene har vi 
benyttet to sett med inputverdier mht. utløsningsområder: 

• Blokkstørrelser 2 m3 ±50% og 10 utfall fra hver celle i utløsningsområdet (5x5
m)

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