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SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført detaljert faresonekartlegging for NVE i utvalgte områder i Ålesund kommune. Følgende 

områder er kartlagt, og det er utarbeidet faresoner for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 

1/5000: 

 Grimstad-Slotsvik

 Myklebust-Sperre

 Verpingsvika-Flatholmen

 Byparken-Klipra (inkludert ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen)

 Sævollen-Korsvika

 Skarptegane, Blindheim

 Akslen, Emblem

 Flatholmen-Gangstøvika

 Stavneset

Deler av eksisterende bebyggelse ligger innenfor faresonegrensene for skred med årlig nominell sannsynlighet 

1/1000. Faresonekart for de ulike områdene er gitt i vedlegg A.  

Det vil være aktuelt å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser og vurderinger for å dimensjonere og prosjektere 

evt. sikringstiltak i områdene som ligger innenfor faresoner for skred i vedlegg A. 

Faresonekartene kan brukes som grunnlag for utarbeidelse av kommuneplaner og ved godkjenning av 

reguleringsplaner og byggesøknader, samt for prioritering av sikringstiltak i skredutsatt bebyggelse. Kartene 

overstyrer tidligere aktsomhetskart og eventuelle faresonekart på oversiktsnivå.  

Undersøkelsene som ligger til grunn for faresonekartene i vedlegg A er utført i en detaljgrad som tilsvarer en 
målestokk på 1:5000. 
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1 Innledning 

På oppdrag fra NVE og Ålesund kommune har Multiconsult kartlagt skredfaren i utvalgte områder i 

Ålesund kommune (Figur 1-1). Faresonekartet kan brukes som grunnlag for planlegging helt ned på 

byggesaksnivå. Områdene som er valgt ut er listet nedenfor:  

1. Grimstad-Slotsvik 

2. Myklebust-Sperre 

3. Byparken-Flatholmen 

4. Byparken-Klipra (inkludert ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen) 

5. Sævollen-Korsvika 

6. Skarptegane, Blindheim 

7. Akslen, Emblem 

8. Flatholmen-Gangstøvika 

9. Stavneset 

 

 

Figur 1-1: Oversiktskart som viser kartleggingsområdene i Ålesund kommune. 

 

Befaringene ble utført 2. juni, 28. juni, 18. august og 1. september 2016 av geologene Ole Håvard 

Barstad og Sverre Hagen fra Multiconsult ASA. Områdene ble undersøkt til fots og ved hjelp av bil som 

fremkomstmiddel. På befaringsdagene var det oppholdsvær med god sikt og temperatur på 16-20°C. 

Det ble også utført kompletterende befaringer i noen av områdene 3. oktober 2016. 

2 Metodikk 

For vurdering av skredfare, utbredelse av skred og ulike returperioder er det benyttet følgende 

grunnlagsmateriale og metoder: 

• Terrengmodell og kotegrunnlag 

1 

2 
8 3 

4 

5 9 

7 

6 
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• Geologiske forhold (berggrunn og løsmasser) 

• Terreng- og klimaforhold (bl.a. vegetasjons- og dreneringsforhold) 

• Feltbefaring med registrerte observasjoner og informasjon fra lokalbefolkning angående 

tidligere skredaktivitet 

• Informasjon om tidligere skredhendelser og tidligere utarbeidede skredvurderingsrapporter 

fra de aktuelle områdene 

• Programvare for å beregne utløpslengder av skred 

Kartene er utarbeidet i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK 10), dvs. at de viser områdene der den 

nominelle årlige sannsynligheten for skader eller vesentlige ulemper er vurdert å være på 1/100, 

1/1000 og 1/5000 mht. skred. I fremtidig kommunalt planarbeid bør disse kartene derfor brukes i 

steden for aktsomhetskartene. 

Faresonekartene i vedlegg A som baserer seg på undersøkelsene (felt- og kartstudier) er utført i en 

detaljgrad som tilsvarer en målestokk på 1:5000.  

Faresonene beskriver en sannsynlighetsvurdering; områder utenfor faresonene har ikke 

nødvendigvis «null sannsynlighet» for å bli rammet av skred, men er vurdert til å ha en lavere 

sannsynlighet enn gjeldende forskrifter som er relevant for arealplanarbeid. 

2.1 Terrengmodell og kotegrunnlag 

Det er benyttet digital terrengmodell (DTM) med 1x1 m gridstørrelse der dette er tilgjengelig. Der 

dette ikke finnes er det benyttet 10x10-m gridstørrelse. Dette gjelder områdene Sævollen-Korsvika 

og Stavneset (markert med nummer 5 og 9 i Figur 1-1). Lidardata med høy opplysning (1x1 m 

gridstørrelse) ble tilsendt av NVE, og grovere terrengmodell (10x10 m) ble lastet ned fra Kartverkets 

nettsider. Terrengmodellene er brukt som grunnlag for å lage kotegrunnlag, helningskart, samt 

utarbeiding av nødvendig data for modelleringsprogrammene.  

Helningskart baserer seg på DTM, og viser bratthet i terrenget. Helningskart er hovedsakelig benyttet 

for å identifisere potensielle kildeområder for ulike skredtyper. Helningskartene som vises i Vedlegg 

B-1 til B-9 er grovt delt i følgende klasser: 

25°-30°: mulige løsneområder for jordskred 

30°-45°: mulige løsneområder for jord- og snøskred 

45°-60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang 

60°-90°: mulige løsneområder for steinsprang 

 

Fjellskyggekart er en visningsmåte av DTM som gir et relieffkart av terrenget. Slike kart kommer til 

nytte ved geologisk skredkartlegging, fordi man kan se skredbaner, avsetninger osv.  

2.2 Topografi, geologi og terrengforhold 

Topografi, lokal geologi, terreng- og grunnforhold har stor betydning for hvor skred kan løsnes, 

hvilken retning evt. skred beveger seg og hvor lang utløpsdistansen blir. Terrenghelning, tilstand og 

omfang av vegetasjon, type og forvitringsgrad av løsmasser og berg, terrengformer som 

forsenkninger eller terrasse- og ryggformasjoner kan påvirke både sannsynlighet, bevegelsesmønstre 

og rekkevidde for skred. For eksempel kan skog  være med på å bremse skred eller hindre at de 

utløses ved å stabilisere snødekke/jordmasser. Topografi kan også virke på skredløpet; rygger og 

forsenkninger kan lede skredmassene eller fungere som naturlige barrierer. Grunnforhold ved 

utløsningsområdene må ligge til rette for ulike skredtyper for at disse i det hele tatt skal  kunne 

utløses.  
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Flybilder, Lidar-data, kartdata og observasjoner ved feltarbeid gir informasjon om tidligere 

skredaktivitet, dersom det kan finnes skader i vegetasjonen eller erosjonsformer/avsetninger i 

terrenget. Endringer i terrenget kan også tyde på foreliggende skredfare. Skredbaner, raviner, ur og 

vifter er eksempler på  endringer i terrenget etter skred, og det er svært viktig å finne ut alderen på 

disse, om de i det hele tatt er representative i dagens klima og erosjonsforhold og dermed 

foreliggende skredfare. Menneskelig inngrep (flatehogst, skogsveier i bratt terreng) har også stor 

innvirkning på skredfaren. 

2.3 Klimaanalyse 

Klimaforhold vil i stor grad påvirke alle typer skred. Dominerende vindforhold,  nedbørsmengder og 

temperatur har betydning for akkumulasjon av snø og utløsning av snøskred. Særlig ekstremnedbør 

kan direkte påvirke utløsning av alle typer skred. Eksisterende data fra værstasjoner i området gir 

informasjon om temperatur og nedbør samt vindretning (kapittel 3.3). Lokale klimaforhold, særlig 

forventede returperioder av ekstremvær, har også stor betydning for utløsning av skred. 

2.4 Skredhistorikk 

Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Tidligere registrerte skredhendelser er 

tilgjengelige i den nasjonale skreddatabasen til NVE (www.skrednett.no). Disse gir ofte informasjon 

om utløsningsområder, utløpslengder og frekvensen av skred, noe som er en  nyttig og viktig del av 

faresonekartleggingen.  

Ofte er det ikke lenger synlige spor i terrenget etter registrerte hendelser, og terrenget kan ha blitt 

endret av menneskelige inngrep slik at tidligere tydelige avsetninger har blitt fjernet. I mange tilfeller 

er skredhendelsene heller ikke registrert i nasjonale databaser. Det er derfor viktig at lokalkunnskap 

om skredhistorikk hentes inn. 

Tilstrekkelig kartlegging i terrenget er viktig for innhenting av geologiske data som kan gi informasjon 

om både nye og eldre skredhendelser. Registreringskartene, vedlegg C, samler registreringene som 

er gjort fra flybilder, terrengmodeller og kart, gjennomgang av skredhistorikk og observasjoner ved 

feltkartlegging. Registreringskartene viser landformer som har betydning for skredfare, bl.a. 

potensielle utløsningsområder for skred, skredbaner og –avsetninger.   

2.5 Modeller for beregning av utløpslengder 

Det viktigste arbeidet for fastsetting av faresonegrenser skjer ved vurderinger og 

feltarbeid/observasjoner gjort i de ulike lokasjonene. Modellering og simuleringsverktøy er benyttet 

som supplerende hjelpemiddel ved vurdering av utløpslengder og faresonegrenser.  

2.5.1 RocFall 5.0 

Steinsprangsimuleringsprogrammet RocFall 5.0, utviklet av Rocscience Inc., er et statistisk 
analyseringsprogram der blant annet energien, hastigheten og distribusjonen av fallende stein blir 
kalkulert. Sammen med nøyaktige digitale høydedata kan det lages detaljerte skråningsprofiler, og 
forskjellige friksjonsparameterne for ulike typer underlag langs skråningen kan endres for å korrelere 
best mulig de lokale forhold. Parametersettet brukt i modellering av steinsprang er vurdert i felt og 
justert ved simuleringene. Parametre benyttet ved ulikt underlag er vist i Tabell 2-1. Det er benyttet 
500 simuleringer med blokkstørrelse på 1m3 med variasjoner på ett standardavvik. Formen på 
blokkene er valgt til å være lik det som er observert i felt. Blokkformen er rektangulær med mindre 
variasjoner av forholdet lengde/bredde/høyde. 
 
Skråningsprofilene fra delområdene Stavneset og Sævollen-Korsvika er laget av terrengmodell med 
10x10 m gridstørrelse, ellers er det benyttet gridstørrelse på 1x1 m. Parameterene for underlag er 

http://www.skrednett.no/
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tilpasset ut i fra de faktiske forhold og spor etter steinsprang. Det ble benyttet blokkstørrelser på 0,5 
m3 til 2 m3 og simulert i en «Rigid body»-modell som tar hensyn til blokkenes form, rotasjon og 
spretthøyde. Resultatene av simuleringene er vist i Vedlegg D. 
 

Tabell 2-1: Parametre brukt ved modellering. 

Underlag Normal restitusjons-
koeffisielt 

Tangential 
restitusjons-
koeffisielt 

Dynsmisk 
friksjon 

Rullemotstand 

Bergblotninger 0.35 0.85 0.50 0.15 

Blokkhav/Urmasse 0.50 0.70 0.50 0.70 

Vegetert underlag 0.40 0.80 0.50 0.30 

Talus med vegetasjon 0.32 0.80 0.50 0.40 

Talus 0.32 0.80 0.50 0.30 

Asfalt 0.40 0.90 0.5 0.10 

 

2.5.2 RAMMS 

Programvaren RAMMS er utviklet av SLF i Sveits. RAMMS er et dynamisk 2D/3D-

modelleringsprogram for simulering av snøskred der resultatene kan visualiseres i 3D. Modelleringen 

inkluderer sannsynlige strømningsveier og utløp, skredets hastighet, høyde og trykk. Snøskredfaren 

er vurdert for alle delområdene og diskutert nærmere i kapitlene under. Alle delområder i Ålesund 

ligger nært havnivå og klimaet i Ålesund kommune er generelt mildt (Kapittel 3.3). 

2.6 Fastsetting av faregrenser 

Vurderingen hvor skredfaregrensene er satt, er en samlet vurdering av sannsynlighet for de ulike 

skredtypene og deres utløp slik situasjonen er i dag. Utarbeidelse av faresonegrensene er basert på 

skjønn og erfaring, sammen med befaringsdata og historiske kart. Det også benyttet 

simuleringsverktøy som supplerende hjelpemiddel. Vektlegging av simuleringer er tilpasset faktiske 

registeringer og forhold. I områder der  det er anbefalt verneskog er dette markert på 

faresonekartene med grønne polygon. Verneskog har en reduserende og bremsende effekt på skred. 

Der det er synlige spor etter tidligere skredhendelser er kalibrering  mer eksakt og   simuleringer er et 

godt verktøy for å se teoretisk maksimale skredutløp. Et dataverktøy vil ikke gi et eksakt svar  på 

naturlige fenomener da det har vist seg at modelleringer ofte gir konservative resultat.  

De neste kapitlene oppsummerer de viktigste begrunnelsene for fastsettelse av faresonegrensene i 

dette oppdraget. De ulike elementene er vurdert i forhold til hverandre, og vektingen av elementene 

varierer fra område til område. Det er lagt mye vekt på geologiske vurderinger av prosesser, og alder 

for tidligere skredhendelser. I noen områder er det tydelig at mye av skredaktiviteten trolig foregikk 

rett etter siste istid, under andre klimaforhold enn de vi har i dag. 

Steinsprang 

Fastsettelse av faresoner for de ulike nominelle årlige sannsynligheter for steinsprang er basert på 

feltkartlegging, modellering og erfaring. Hvor store steinsprang som kan forventes er avhengig av 

bergart og oppsprekkingsgrad. Skråningsprofil, dvs. helning og kurvatur, har mye å si hvor langt 

steinsprang vil nå. Det samme har skog, vegetasjonsforhold, underlag og andre bremsende effekter. 

Noen steder kan utløpsdistansen på skred ved ekstreme forhold være lengre enn det simuleringene 

viser og motsatt. I slike tilfeller er det nødvendig å ta hensyn til hvilke parametre som er ulike og ut 

fra det gjøre en objektiv vurdering. Der hendelser har gått lengre enn simulert resultat kan det for 
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eksempel være på grunn av større potensielt ustabile bergpartier, eller områder der steinsprang har 

satt tidligere avsatte masser (jord og stein) i bevegelse. I tillegg kan steinsprang ta andre retninger 

pga. sprett i berget og på underlaget som er annerledes enn det simuleringene eller tidligere 

skredavsetninger viser. Der simulering viser lengre utløpslengde enn registrerte hendelser er det mer 

usikkerhet da  steiner/blokker kan ha vært fjernet eller parametrene i simuleringen kan være ulike de 

som er i virkeligheten. 

Der det ligger  tidligere urmasser eller steinsprangblokker er fastsettelse av faresoner enklere. Dette 

er tilfelle ved flere delområder i Ålesund kommune der urmasser sammenfaller med områder hvor 

de fleste steinsprang stopper opp, og maks utløp er noe lengre. Modellering ved RocFall brukes der 

feltdata og skredhistorikk mangler, men noen steder er parameterne vanskelig å kalibrere f.eks. pga. 

uoversiktlig terreng. Simulerte utløp blir dermed nokså teoretisk. Gode feltobservasjoner er derfor 

avgjørende for tolkning av resultatene og fastsettelse av faresoner. 

100-årsgrensen er tegnet inn der man har aktive urer eller der det har gått nylige steinsprang, 

oppsprukket berg med stor sannsynlighet for nedfall eller i områder hvor det er skjedd nylige 

skredhendelser. Modelleringen er i enkelte tilfeller benyttet for å verifisere feltobservasjoner der 

mesteparten av steinsprangene er antatt å stoppe, dersom det ikke finnes avsetninger men der 

terrengforhold ligger til rette for at det kan forventes nedfall.  

1000-årsgrensen er tegnet lenger ut enn 100-års grensen, hovedsakelig basert på kartlagte eldre 

steinsprangblokker, modellering og faglig vurdering. Steinblokker kan ha sin opprinnelse i eldre 

steinsprang eller remobilisert av andre skredprosesser, eller stamme fra glasiale prosesser. Volum og 

posisjon av bergblokken er av vesentlig betydning om den er tenkt å representere 1/1000 eller 

1/5000 sannsynlighet. 

5000-årsgrensen er svært vanskelig å fastsette ut ifra feltdata eller modellering, men denne er tegnet 

stort sett litt lenger ut i forhold til 1000-årsgrensen. Det er også tatt hensyn til maksimal 

utløpslengde fra simuleringsresultater ved fastsettelse av 5000-årsgrensen.  Ved 5000-årsgrensen er 

det tatt hensyn til tilfeller med ekstreme forhold og hvor flere ugunstige forhold inntreffer samtidig.   

Jord- og flom-/sørpeskred 

Terrenget i Ålesund er dominert av blottet berg og oppstikkende berg med tynt vegetasjonsdekke 

over med innslag av skog og busker. På grunn av få vannveier og ingen observasjoner av 

skredmaterieler etter jord- og flomskred i terrenget er det vurdert at det er generelt liten 

sannsynlighet for jord- og flomskred i delområdene i Ålesund kommune.  

Snøskred 

Sannsynligheten for snøskred er vurdert ut fra fremtredende klima- og terrengforhold. I Ålesund er 

klimaet mildt med lite nedbør i form av snø. I tillegg er de fleste områder tett vegetert med skog og 

busker, noe som reduserer sannsynligheten for snøskred. I områder hvor der ikke er vegetasjon, men 

bart berg (Stavneset, Sævollen-Korsvika) og meget bratt terreng, er det økt sannsynlighet for 

snøskred om snøforholdene ligger til rette. Det er registrert maksimal 42 cm snø på Vigra, med kort 

driftsperiode på stasjonen (målt ved havnivå, i 2010). Slike snømengder er veldig atypiske for 

Ålesund da snøen sjeldent ligger lenge. Data fra www.senorge.no viser blant annet ekstrapolerte 

snødata og indikerer at snødybder over 25 cm nesten aldri ligger mer enn 25 dager i løpet av ett år. I 

tillegg indikerer vinddata at den dominerende vindretningen er fra sør-vest, det vil si på skrå inn mot 

de fleste fjellsidene i delområdene. Delområdene Stavneset og Sævollen-Korsvika har helning mot 

sør og en helningsvinkel (30-60 grader) som indikerer løsneområde for snøskred. Selv om topografi 

og grunnforhold ligger til rette for snøskred er det likevel liten sannsynlighet for skred i disse 
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områdene på bakgrunn av temperatur-, snø- og vindforholdene. Sannsynligheten for snøskred er 

diskutert under de ulike delområdene.  

I de aktuelle delområdene i Ålesund kommune er det ingen registrerte historiske snøskred. 

3 Generell oversikt over kartleggingsområdene 

3.1 Geologiske forhold 

3.1.1 Berggrunn 

Berggrunnsgeologien i de utvalgte områdene er metamorfe bergarter med lokale variasjoner. På 

Hessa og Stavneset består berggrunnen hovedsakelig av gneis med linser av granatglimmergneis. På 

sør og nordsiden av Akslafjellet er det gneis som er den dominerende bergarten. På Ellingsøy er det 

stort sett gneis, men i de utvalgte områdene Slotsvik-Grimstad, Myklebust-Sperre er det også noe 

gabbro. Øst for Ålesund sentrum, i områdene Blindheim og Emblem, er det hovedsakelig amfibolitt 

(Figur 3-1). 

 

Figur 3-1: Bergrunnsgeologisk kart (NGU). 

Berget  i områdene er dominert av sprekker som har strøkretning VNV-ØSØ med fall mot sør, derav 

de dominerende ryggene (Sukkertoppen og fjellpartiet Aksla, i delområdene Byparken-Klipra og 

Verpingsvika-Flatholmen-Gangstøvika). I tillegg er det sprekkesett som stryker NV-SØ og NØ-SV med 

tilnærmet vertikalt fall. 

3.1.2 Løsmasser og vegetasjon 

På Hessa (Stavneset, Sævollen-Korsvika) er det kun løsmasser i områdene hvor det er bebyggelse. I 

fjellpartiet ovenfor bebyggelsen er det stort sett bart fjell. I løsmassene er vegetasjonen dominert av 

spredte trær, busker og gress/lyng. I fjellpartiene ytterst mot vest er det kun spredte områder med 

torv, lenger øst består fjellpartiet av tett vegetert av skog. 

På sørsiden av Aksla (Byparken-Klipra) er det stort sett bart berg og tynt torvdekke med spredt skog. I 

bebyggelsen på sørsida er det bart berg og fyllmasser.  
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På nordsiden av Aksla (Verpingsvika-Flatholmen-Gangstøvika) er det bart berg og stedvis urmasser i 

de bratteste partiene med spredt torv og trær. Langs foten av Aksla er det registrert tynt torvdekke, 

skredmateriale og meget tett og gammel skog. 

På Ellingsøy (Slotsvik-Grimstad og Myklebust-Sperre) er det tynt torvdekke i de bratte fjellpartiene, 

mens det på lavereliggende og flatere steder er det havavsetninger opp til ca 50 m.o.h og 

moreneavsetninger. Vegetasjonen er dominert av dyrket mark i de flateste partiene og tett skog i de 

brattere partiene. 

På Blindheim (delområde Skarpetegane) er det generelt tynt torvdekke øverst i de bratteste 

skråningene og moreneavsetninger nedenfor. Områdene bak/over bebyggelse er preget av tett skog. 

På Emblem (Akslen) er løsmassene dominert av et tynt torvdekke og bart berg øverst samt  

skredmateriale både over og nedenfor de bratte skrentene.  

 

Figur 3-2: Løsmassekart (NGU). 

3.2 Topografi 

Topografien i de aktuelle områdene består i hovedsak av bratte skrenter/skråninger  ofte med 

steinur nedenfor. De bratteste naturlige skråningene opptrer lengst vest på Stavneset, Sævollen-

Korsvika, Byparken-Klipra og Verpingsvika-Flatholmen-Gangstøvika med helning på over 45 grader 

(Vedlegg B). Skråningene strekker seg fra noen meter over havnivå og opp til omtrent 300 m.o.h. De 

vurderte skråningene er bratte (over 45 grader) til middels bratte (30-45 grader), med avrundede 

topper. Skråningene er til dels oppsprukket og er preget av forvitringsprosesser. 

3.3 Klima  

Det er samlet inn værdata fra ulike værstasjoner fra Vigra, Ålesund og Brusdalsvannet. Figur av 

værstasjoner som i dag er i drift er vist nedenfor (Figur 3-3).  
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Figur 3-3: Værstasjoner i drift (www.eklima.no) 

Ålesund har et kystnært klima med sjeldent veldig kalde og varme perioder (Figur 3-7). Nedbøren 

faller derfor  oftest som regn. Normalnedbør for Ålesund er vist i Figur 3-7. På grunn av lave 

terrenghøyder og kystnærhet ligger temperaturene stort sett på plussgrader hele året (Figur 3-7). 

Det fører til at nedbør sjelden kommer som snø, og den snøen som kommer, smelter som oftest i 

løpet av kort tid. 

Snødybder målt ved Brusdalsvannet (Figur 3-6) er noe høyere enn snødybder målt på Vigra (Figur 

3-5). Dette skyldes at området ligger lenger inn i landet og er mer skjermet enn ytterst mot havet. 

Snødybder registrert ved målestasjonen på Vigra siden 2010 viser maksimal snødybde på opptil 42 

cm (Ingen målinger før 2010). Målestasjonen på Vigra ligger lengst mot vest og representerer 

snømengde i de vestlige delområdene. Snødataene fra Vigra er fra et begrenset tidsintervall (2010-

2015) og gir kanskje ikke det fulle bildet av snøsituasjonen. Lokal kjennskap til området indikerer 

likevel at den reelle situasjonen trolig ikke er langt unna. Dette støttes også av snødata fra 

www.senorge.no som ekstrapolerer snødata ut ifra målestasjoner i nærheten. Ekstrapolerte snødata 

indikerer at snødybder over 25 cm nesten aldri ligger mer enn 25 dager i løpet av ett år.  

Målestasjonene ved Vigra og Brusdalsvannet ligger begge ved havnivå og de høyeste områdene i de 

kartlagte områdene er på i overkant av 300 m. o. h. Med tanke på at temperaturen synker oppover i 

høyden er det mulighet for at det er mer snø høyere oppe. Vind kan ha en motsatt effekt på dette 

ved at vinden blåser bort snøen på utsatte steder, men samtidig akkumuleres i lokale lesider eller 

renner.  Vinddata (Figur 3-4) fra Vigra viser at den dominerende trenden er vind fra sørvest, det vil si 

på skrå inn mot de sørvendte fjellsidene. Områder som er sørvendte vil derfor være vindutsatte og 

akkumulerer lite snø. 

http://www.eklima.no/
http://www.senorge.no/
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Figur 3-4: Frekvensfordeling av vind. Dominerende vindretning fra sørvest (www.eklima.no) 

Snødybder registrert ved målestasjonen ved Brusdalsvannet fra 1980 til 2010 viser maksimal 

snødybde på opptil 120 cm (ingen målinger eksisterer etter 2010). Dette er målestasjonen som ligger 

lengst mot øst og representerer snømengde i det østligste delområdet ved Akslen. Lokal kjennskap til 

delområdene støtter dette, da det generelt sett faller mer snø i de indre strøkene på Sunnmøre. 

 

 

Figur 3-5: Snødybder målt ved Vigra målestasjon (www.eklima.no) 

 

http://www.eklima.no/
http://www.eklima.no/
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Figur 3-6: Maksimal snødybde målt ved Brusdalvannet målestasjon fra 1980-2010 (www.eklima.no). 

Normaltemperaturen for Ålesund er vist i Figur 3-7 og viser at temperaturen hele året ligger over 0 

grader. Den kaldeste perioden er i vintermånedene desember, januar og februar med temperatur 

mellom 1 og 3 grader. Normalnedbøren er også vist i Figur 3-7 og viser mest nedbør i månedene 

september, oktober, november og desember. I disse månedene ligger månedsnormalen for nedbør 

mellom 175 mm og 160 mm. 

 

 

Figur 3-7: Månedsnormaler for nedbør og temperatur (www.eklima.no) 

Ekstremnedbør er beregnet for både 1-døgn og 3-døgns nedbør for Ålesund med returperioder på 

100 år og 1000 år (Tabell 3-1). Det er benyttet både Gumbel og NERC metode. Beregningene viser at  

1 døgns nedbør i høstperiodene kan komme helt opp i 287 mm/234 mm for 1000 års returperiode. I 

kalde perioder kan det hende at noe av dette faller som snø, men ifølge klimastudier forventes det 

varmere temperaturer og generell økning i nedbør i denne delen av Vestlandet (NCCS, 2015). Dette 

indikerer at nedbøren mest sannsynlig vil falle som regn og ikke som snø. Årsnedbøren er forventet å 

øke med ca. 15 %, med størst økning i vinter og høstmånedene.  Nedbørhendelser er forventet å bli 

mer intense og opptre hyppigere. Snømengder og antall dager med snø er forventet å bli vesentlig 

redusert. Per i dag er det sjeldent 25 dager med mer enn 25 cm snødybde. Det er derfor grunn til å 

http://www.eklima.no/
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tro at reduksjon av snømengde og antall dager med snø vil medføre at delområdene store deler av 

året vil være nærmest snøfrie og sannsynligheten for snøskred i delområdene vil reduseres 

ytterligere.  

Med økning i nedbør og temperatur vil sannsynligheten for steinsprang og jord- og flomskred øke. 

Ved økning i nedbør kan løsmassene bli mettet og ustabile og føre til at sannsynligheten for jord- og 

flomskred øker. En økning i nedbør kan også vaske bort løsmasser i ustabilt/sprekkeavløst berg og 

føre til økt hyppighet av steinsprang. 

 

Tabell 3-1: Ekstremnedbør for sesonger- returperiode 1-døgns og 3-døgnsnedbør for Ålesund (www.eklima.no). 

  Nedbørsperiode 

Returperiode Sesong 1 døgn 3 døgn 

  Gumbel NERC Gumbel NERC 

100 år  115 116 197 189 

 Vinter 95 79 180 138 

 Vår 58 53 97 87 

 Sommer 130 107 162 144 

 Høst 78 85 213 171 

1000 år  147 167 249 255 

 Vinter 131 119 248 194 

 Vår 79 85 131 129 

 Sommer 179 155 213 200 

 Høst 98 127 287 234 

 

3.4 Tidligere skredhendelser 

Skredhendelser er hentet fra www.skrednett.no og viser at det kun er registrert steinsprang i 

delområdene og da hovedsakelig i vestlige områder, hvor det er mest bart berg og bratte skråninger. 

Tabell 3-2 viser registrerte steinsprang i delområdet i og omkring Byparken-Klipra. Det ble også utført 

intervjuer av beboere i områdene som kunne fortelle at det ikke er registrert snøskred eller jord- og 

flomskred i områdene. Lokale personer kunne bekrefte observasjoner av noen får skredhendelser 

med  steinsprang et par steder mellom Byparken og Klipra. Det er ikke registrert noen  hendelser i 

andre delområder. 

 

Tabell 3-2: Registrerte skredhendelser i delområdene. 

Lokalitet Skredtype Dato Beskrivelse Kilde 

Grensegata Steinsprang 27.11.1959 Ikke registrert Ukjent 

Aksla (nordside) Steinsprang 27.10.1931 Ikke registrert Ukjent 

Fjelltunveien Steinsprang 26.03.2008 Blokk gled ut Ukjent 

Brennhaugen Steinsprang 15.07.1895 Ikke registrert Ukjent 

 

http://www.skrednett.no/
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4 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper i områdene 

4.1 Generell beskrivelse av skredtyper i bratt terreng 

Snøskred (tørre og våte snøskred) omfatter både flakskred og løssnøskred, som er vanlige i brattere 

fjellområder der tilstrekkelige mengder av snø kan akkumuleres. Flakskred utløses vanligvis i terreng 

med 30-50° helning, og løssnøskred forekommer oftest der helningen er brattere enn 50°. Vanlige 

naturlige utløsningsmekanismer er store nedbørsmengder, sterk vind eller plutselige 

temperaturvariasjoner. Våte snøskred kan ofte starte opp som tørre snøskred lenger oppe i 

terrenget, der snøen blir fuktig på vei ned.  

Sørpeskred er også en type snøskred, men massene er mettet med vann og beveger seg som en 

hurtig flytende strøm. Ofte bærer de med seg jord, stein og annet materiale. Sørpeskred løses oftest 

ut i perioder med kraftig regn og/eller intens snøsmelting ved brå temperaturøkninger. Sørpeskred 

kan starte i lave helninger (5-25°) og forekomme i mange ulike terrengtyper der vann blir tilført eller 

akkumulert i snødekket (bekkefar, myrer, forsenkninger i terrenget, osv.). Rekkevidden av slike skred 

kan være stor selv  i relativt flatt terreng.  

Jordskred kan løsne i skråninger med løsmasser og gradient over 25-30°, mens løsmasseskred med 

stort finstoffinnhold kan bli utløst i enda slakere terreng. Jordskred forekommer i bratte skråninger, 

utenfor definerte vannveier og oftest etter en periode med sterk nedbør, eller når poretrykket i 

løsmassene når et kritisk nivå med hensyn til skråningens stabilitet. Dette kan også skje ved hurtig 

snøsmelting eller når øverste del av jordlaget  på en eller annen måte blir vannmettet. 

Flomskred er hurtige, flomlignende skred som opptrer langs bratte (25-45°) elve- og bekkeløp, også 

der det vanligvis ikke er permanent vannføring. De starter enten som jordskred i øvre del av 

skråningen eller som erosjon av løsmasser i elveløpet, ofte etter langvarig nedbør eller som følge av 

korte og intense regnskyll. Massene som blir transportert kan også komme fra undergraving av 

skråninger underveis. Flomskred kan også starte opp som et sørpeskred, som blir lik flomskred på 

grunn av massene som eroderes med. Når skredet beveger seg nedover kan mer vann og sedimenter 

opptas og skredvolumet økes betraktelig. Massene avsettes i foten av skråningene som  vifter, men 

også som langsgående rygger langs sidene av skredløpet. Dersom skredmassene har et høyt 

vanninnhold og får påfyll av løsmasser langs skredløpet og utløpsområdet, kan flomskred ha stor 

rekkevidde. 

Steinsprang og steinskred brukes ofte om hverandre. Per definisjon består steinsprang av enkelte 

blokker med  mindre volum (<100 m3) enn steinskred (ca. 100-10 000 m3), der blokkene splittes opp 

nedover skråningen. Begge skredtypene forekommer i bratte oppsprukne fjellpartier der 

terrenghelningen er større enn 40-45°. Vanlige utløsningsmekanismer er fryse-/tineprosesser og 

rotsprengning, eller høyt vanntrykk i sprekkene pga. store nedbørsmengder. 

Fjellskred er svært sjeldne hendelser som omfatter store volumer (>100 000 m3) av ustabilt fjell som 

løsner. Disse skjer i høye  fjellsider, og innvirkning av  slike skred er mye større enn i et steinskred. 

Potensielle fjellskred er vanskelig å forutsi, og kartlegging krever overvåking/analysering av 

bevegelser i fjellpartiet over lengre  periode. Fjellskred er ikke vurdert separat i dette arbeidet. 

Dersom vi har notert at noen større bergpartier kan være i bevegelse, er dette omtalt skriftlig, men 

ikke tatt  hensyn til ved fastsettelse av faresoner. 

4.2 Aktuelle skredtyper innenfor kartleggingsområdene 

Berggrunnskart, løsmassekart og befaringer indikerer at det stort sett er bart berg i områdene og 

dermed mindre sannsynlighet for jord- og flomskred. Det er heller ikke blitt utført  observasjoner av 

lokale personer med tanke på jord- og flomskred. 
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Steinsprang er vurdert å være den dimensjonerende skredtypen i alle områdene, basert på 

tilstedeværelse av bart berg. Bart berg er spesielt utsatt for nedbør og forvitringsprosesser som 

påvirker stabiliteten til berget.  

Snøskred er også vurdert for alle delområdene, basert på terrenghelning, hvilken retning fjellsiden er 

vendt, vegetasjon og værdata. De ulike områdene ligger alle vendt mot sør, bortsett fra området 

Byparken-Flatholmen og Flatholmen-Gangstøvika, som er vendt mot nord. I kartleggingsområdene er 

det enkelte steder terrenghelning som indikerer at dette kan være løsneområder for snøskred.  I 

noen av områdene er det i tillegg tett skog. Selv om terrenghelningen kan indikere løsneområde for 

snøskred vil en tett skog redusere sannsynligheten for snøskred. Det samme gjelder for områder som 

er svært vindutsatte. I slike områder vil snøen blåse bort og heller akkumuleres i lokale forsenkninger 

i le. Disse forsenkningene kan medføre økt sannsynlighet for snøskred. I de aktuelle områdene i 

Ålesund er disse forsenkningene vurdert å være så små at de trolig ikke vil medføre snøskred, men 

heller smelte eller skli ut som mindre snøklumper. Potensielle løsneområder ligger på maks. 300 m. 

o.h.  i kystnære områder.   

 

5 Grimstad-Slotsvik 

 

Figur 5-1: Ortofoto av delområde Grimstad-Slotsvik. 

5.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Grimstad-Slotsvik er ett av to områder på Ellingsøy, nord for Ålesund sentrum. Området består av to 

sørvendte bergskråninger med bratthet på mellom 30 og 45 grader (Vedlegg B-1). Lokale parti er 

brattere. Mellom de to høydene går en liten dal nordover. Fjelltoppene er lave med maks høyde på 

180 m. o. h. 

Området er preget av tett skog i skråningene og ned mot bebyggelsen. Ved foten av fjellet er det 

stort sett dyrket mark. Området består av et tynt torvdekke på toppene samt  morene og 
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havavsetninger på lavere høyder. En elv renner gjennom området og har sitt utgangspunkt i den lille 

dalen i  nord. 

Berggrunnen i delområdet består av gneis og gabbro. 

 

 

Figur 5-2: Bilde av delområdet tatt fra den sørøstlige delen mot nordvest. 

5.2 Historiske skredhendelser  

Det er ikke registrert skredhendelser i det aktuelle området på www.skrednett.no.  

Under befaringen ble  det registrert en del stein/blokker som har sin opprinnelse i nedfall (Figur 5-3). 

Disse steinene ligger i den skogkledde skråningen  i bakkant av bebyggelsen og er sannsynligvis 

stedegne eller med liten utløpsdistanse. 

5.3 Vurdering av skredfare 

Skogen i dette delområdet er generelt tett med 1-2 meter stammeavstand. Diameter brysthøyde 

(heretter kalt dbh) på stammen er generelt 10-30 cm, med en del mindre og noen få større. På grunn 

av den tette vegetasjonen er skredfaren begrenset til lokal steinsprangfare fra bratte skrenter høyt 

oppe. Skredmateriale er blokker av varierende størrelse, fra ca 0.4 m til ca 1 m i lengste akse.  Selv 

om en del av dette skredmaterialet er av eldre alder, basert på observert mosegrodd nedfall av 

stein/blokk, vurderes det som at området likevel er ustabilt. Under befaringen ble det i den østlige 

delen av området registrert urmasser. GPS-punkt ble derfor markert sporadisk fra øst og mot 

sentrale deler av området.  Skogen vil mest sannsynlig bremse blokkene og trekke faresonene lenger 

opp mot fjellsiden. Steinsprangsimulering er utført i RocFall basert på potensielle løsneområder.   

I de sørlige delene av området er det marine strandavsetninger og morene. Det er ikke registrert spor 

i terrenget som indikerer tidligere aktivitet av jord- og flomskred. Vannveiene fra fjellsiden og ned 

mot sjøen er godt definerte, samtidig som  strandavsetningene i området drenerer vannet godt. I 

fjellsiden består løsmassene av torv/humus og vegetasjonen er tett og binder jorden godt.  Det 

vurderes derfor at sannsynligheten for jord- og flomskred er mindre enn 1/5000. 
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I potensielle løsneområder for snøskred (områder mellom 30 og 60 grader er det tett skog. Dette 

reduserer sannsynligheten for snøskred, sammen med at de potensielle løsneområdene ligger på 

maks 180 m o. h. hvor snømengden er mindre enn høyere oppe.  

 

  

Figur 5-3: A- Nedfall av blokker i skogen. B- Bratt skråning med tett skog. 

6 Myklebust-Sperre 

 

Figur 6-1: Ortofoto av delområde Myklebust-Sperre. 

6.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Myklebust-Sperre er det andre området på Ellingsøy.  Området består av en bergskråning som faller 

mot sør med en helning på omkring 30 grader, med lokale partier som er både brattere og slakere 

(Vedlegg B2). Noen få steder er det steinur/urmasser. Det høyeste punktet over bebyggelsen er ca. 

300 m. o. h. 

A B 



Skredfarekartlegging Ålesund kommune multiconsult.no 

Skredfarekartlegging – utarbeidelse av faresonekart 6 Myklebust-Sperre 

 

418067-RIGberg-RAP-001 23. mai 2017 / 00  Side 21 av 43 

 

Figur 6-2: Oversiktsbilde av delområdet sett mot nord. 

Vegetasjonen i området bak bebyggelsen består av  tett skog . Løsmassene er dominert av et tynt 

torvdekke på fjellpartiene, mens det lokalt er havavsetninger opp til ca 50 m.o.h. samt  

moreneavsetninger mellom torvdekket og havavsetningene.  

Berggrunnen på Myklebust-Sperre er lik den som befinner seg lenger øst ved Grimstad-Slotsvik og 

består av gneis og gabbro (NGU). 

6.2 Historiske skredhendelser 

Det er ikke registrert skredhendelser i det aktuelle området (www.skrednett.no). 

Under befaringen er det registrert en stor steinur kalt Myklebustura. I tillegg er det registrert en del 

stein/blokker som kan stamme fra nedfall. Disse steinene ligger i den skogkledde skråningen som 

ligger i bakkant av bebyggelsen og er sannsynligvis stedegne med liten utløpsdistanse. 

6.3 Vurdering av skredfare 

På grunn av den tette vegetasjonen er skredfaren begrenset til lokal steinsprangfare fra bratte 

skrenter høyt oppe. Fjellsiden er bevokst med  tett skog bak bebyggelsen.Skogen bidrar til å bremse 

eventuelle blokker som har løsnet fra løsneområdet bak. Faresonegrensen for 1/100 er derfor satt 

ved kanten av urmassene, og i forlengelsen av disse.  1/1000 og 1/5000 er satt på bakgrunn av at 

skogen bremser/stopper blokker i bevegelse og derfor noe kortere bak modellert steinsprang. I 

Myklebustura, som er en stor urmasse av blokker i ulik størrelse, er det ikke skog. Urmasser har 

derimot stor rullemotstand og bremser derfor blokker i bevegelse. Urmassene er også så kupert at  

snømengder ikke får dannet glideplan. Urmassene gir også god drenering.  Multiconsult vurderer 

derfor at sannsynligheten for snøskred og jord- og flomskred er mindre enn 1/5000 basert på 

vegetasjon og terrengforhold.   
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Figur 6-3: A- Myklebustura helt vest i delområdet. B-Urmasse bak bolig midt i delområdet. Bildene er tatt mot 
nord. 

7 Byparken-Flatholmen 

 

Figur 7-1: Ortofoto av delområdet Byparken-Verpingsvika-Flatholmen. 

7.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Byparken-Flatholmen er ett av to områder på nordsiden av byfjellet Aksla. Det høyeste punktet over 

bebyggelsen er opp mot 200 m. o. h. Helt i vest er det en bratt fjellskråning mot vest-nordvest. I 

dette området er store deler av fjellsiden mellom 60 og 90 grader. Deler av området omkring 

trappene opp mot Fjellstua er sikret med spredt bolting.  På nordsiden av fjellet Aksla og østover er 

helningen på bergskråningen på 30 grader og brattere med fall mot nord, med lokale partier som er 

oppimot 60 til 90 grader (vedlegg B-3). Langs fjellfoten er det enkelte steder mindre hauger som 

leder eventuelle steinsprang bort. Dette gjelder også sentralt i området Verpingsvika-Flatholmen 

hvor det er en rygg som strekker seg ØSØ-VNV. 

Det er registrert spredte blokker langs fjellfoten i området. Blokkenes størrelse varierer fra 0,25 m3 til 

i overkant av 1 m3. Det ble registrert noen ferske spor av nedfall, noe som tyder på nylig aktivitet, 

mens mesteparten av blokkene var mosegrodde og indikerer at aktiviteten ikke er av nyere alder. 

Helt i vest er det 4 steder satt opp natursteinsmur for å bremse/stoppe eventuelle steinsprang. Helt i 

øst er det satt opp steinsprangnett.   

A B 
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Vegetasjonen langs fjellfoten er tett, blandet skog, og det er vanskelig å bevege seg ovenfor gangsti 

på grunn av den bratte helningen og den tette vegetasjonen.  I den tette skogen er det en generell 

stammeavstand på 1-2 meter. Dbh på trærne varierer fra 0,1-0,3 m.  

Løsmassene er dominert av et tynt torvdekke.  

Berggrunnen i området er gneis (NGU). 

7.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er registrert ett steinsprang på Skrednett i det aktuelle området. Dette er et steinsprang som fant 

sted i oktober 1931 som skadet både vei og bygning i området Verpingsvika like ved 

registreringspunkt 241. Dette er avmerket på registreringskartet med grå firkant. 

7.3 Vurdering av skredfare 

Dimensjonerende skredfare i området Byparken-Verpingsvika er steinsprang basert på registrerte 

blokknedfall, terrenghelning og blottet berg med sprekkeavløste blokker. Sannsynligheten for 

snøskred og jord- og flomskred er mindre enn 1/5000 basert på terrenghelning og nedbørsfelt. 

I området Verpingsvika-Flatholmen er skredfaren begrenset til steinsprang basert på  bratte skrenter, 

med utløpsområde ned mot sjøen. På grunn av uframkommelig terreng og meget tett vegetasjon i 

området med skog og busker, er det ikke alle steder det var mulig å observere skrenter med bart 

blottet berg. Spredte blokker er likevel observert langs gangsti. Kartdata indikerer  tilnærmet 

loddrette bergskrenter. Det er derfor grunn til å anta at disse skrentene består av blottet berg. Den 

tette skogen vil bremse/stoppe nedfall og det er derfor anbefalt at skogen defineres som verneskog.  

Sentralt i området fungerer en ryggform som en ledevoll og reduserer sannsynligheten for 

steinsprang på nordsiden av ryggen. Tett vegetasjon og brattheten indikerer at sannsynligheten for 

snøskred og jord- og flomskred er mindre enn 1/5000. Steinsprang er derfor den dimensjonerende 

skredfaren i området. Blokker registrert nede ved gangvei er vist i Figur 7-2. 

Utført  sikring i form av bolter, natursteinsmur og steinsprangnett reduserer sannsynligheten for 

steinsprang. 

 

  

Figur 7-2: A- Tett skog langs fjellfoten. B- Blokknedfall. 

 

A B 
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8 Byparken-Klipra 

 

Figur 8-1: Ortofoto av delområdet Byparken-Klipra. 

8.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Området Byparken-Klipra består av en bergskråniner som faller mot sør med en generell helning på 

mellom 30 og 60 grader.  Det høyeste punktet over bebyggelsen er opp mot 150 m. o. h. Registrert 

nedfall eller observasjoner av sprekkeavløst berg er mindre enn 1 m3, der det hovedsakelig er mindre 

blokker enn 0,5 m3. Formen på nedfall og sprekkeavløst berg er regtangulært. 

Vegetasjonen i området er spredte busker/trær med spredte løsmasser som er dominert av et tynt 

torvdekke.  

Berggrunnen i området er gneis (NGU). 

8.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er registrert ett tilfelle av steinsprang i delområdet på Skrednett. Dette er i Grensegata og 

skjedde i november 1959, da veien ble skadet. Stedet er avmerket på kartet med grå firkant. Det er 

ikke registrert mer informasjon om steinspranget. 

8.3 Vurdering av skredfare  

Skråningen mot sør mellom Byparken og Klipra er parallell med foliasjonen av berget.  Lokalt har 

berget sprukket opp langs foliasjonen og er avskallet. Berget har stedvis sprekker langs foliasjonen og 

Multiconsult vurderer at det er reell sannsynlighet for at dette kan løsne over tid som følge av 

erosjon og forvitring i kombinasjon med de andre sprekkesettene som finnes i området. Det er gjort 

få registreringer på grunnlag av mye vegetasjon. Det er derfor benyttet en del kartdata for å vurdere 

sannsynligheten for skred i området. Det fleste områdene har fall mot sør. Observasjoner av bergets 

orientering (foliasjon) indikerer at berget kan bli ustabilt ved avskalling. Det vurderes derfor at de 

fleste partier av fjellet med helning 30-60 grader mot sør utgjør foliasjonen og kan avskalles ved 

erosjon/forvitring. Vurderingen av faresoner er derfor stort sett basert på blottet berg og 
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vegetasjonen. Vegetasjonen kan redusere skredfaren om den er tett. I enkelte områder er berget 

sikret med bolter, fjellbånd og nett for å hindre utfall. Sikringen gjør at sannsynligheten for 

steinsprang er mindre enn 1/100, men på sikt er det vanskelig å anslå varigheten av dette på grunn 

av erosjon/slitasje. Sikringen i Vannspringdalen bør kontrolleres med jevne mellomrom for å påse at 

bolter/wire/fjellbånd ikke har løsnet. 

I Vannspringdalen er det foretatt en vurdering av eksisterende sikring. Der  det ikke er utført  sikring 

er i  enkelte mindre sprekkeavløste parti langs trappene. Multiconsults vurdering er at de fleste 

mindre partiene er stabile. Noen områder er noe ustabile og kan falle ut, men størrelsen til disse 

sprekkeavløste partiene er av liten størrelse og vi vurderer det dit hen at disse vil bremses av 

vegetasjonen og stoppe opp før de når ned til trappene som befinner seg 5-10 meter lenger nede i 

dalen (Figur 8-10 til Figur 8-12). Vurdering av sikringen er gjort i et eget kapittel 8.4. 

 

8.4 Ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen 

8.4.1 Innledning 

I området Byparken-Klipra er det i tillegg til faresonekartleggingen foretatt en vurdering av den 

eksisterende sikringen i øverst i Vannspringdalen (Figur 8-2 og Figur 8-3). Sikringen er foretatt der 

veien slutter (ved P-plass) og langs gangvei opp trappene hvor terrenget flater ut. Berget langs 

trappen er tilnærmet loddrett med tydelige sprekker. Bratthetskart er vist i Figur 8-5. Sikringen 

består av både gammel og ny sikring i form av bolter, fjellbånd og wire (Figur 8-4, Figur 8-6, Figur 8-7 

og Figur 8-8). 

 

Figur 8-2: Kart over Vannspringdalen. Området med sikring er markert i svart firkant (Kartverket). 
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Figur 8-3: Ortofoto av området i Vannsprindalen. 

 

Figur 8-4: Kart som viser hvor det er utført  sikring med bolter og wire i Vannspringdalen. 
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Figur 8-5: Bratthetskart i Vannspringdalen. Fargekoder er angitt fra kald (hvit) til varm (rød) farge og indikerer 
stigende bratthet. 

 

8.4.2 Geologi 

Det undersøkte området i Vannspringdalen består av diorittisk til granittisk gneis. Foliasjonen til 

bergarten har strøkretning VNV-ØSØ med fallretning 40-60° mot SSV. I tillegg til foliasjonen er det to 

markerte tilnærmet vertikale sprekkesett med strøkretning NØ-SV og NV-SØ. Foliasjonens 

orientering har en fallretning som er tilnærmet parallell med sprekkesettet som har strøkretning NØ-

SV. Foliasjonen faller mot SV og låses av bergpartiet mot trappen i sør.   

8.4.3 Vegetasjon 

Området er preget av blandet skog og til dels tett vegetasjon med gress, lyng, busker. Trærne er både 

unge og tynne, og eldre og tykke med DBH (diameter brysthøyde) fra 2-4 cm til opptil 15-20 cm. 

8.4.4 Vurdering av sikret område 

Det er registrert flere sprekkeavløste blokker i området der alle blokkene er tilsynelatende stabile 

eller sikret i form av fjellbånd og/eller bolter. Sikringen  langs gangstien og trapp opp mot toppen av 

Vannspringdalen er hovedsakelig utført  mot vest og mot sør med fjellbånd og bolter som hindrer at 

sprekkeavløst berg faller ut av bergveggen. Sikringen er vurdert å være tilstrekkelig og består av både 

gamle og nye fjellbånd sikret med både gamle og nye bolter. Eksempel på denne sikringen er vist i 

Figur 8-7.  

De områdene som ikke er sikret med wire, fjellbånd eller bolter er stort sett enkelte mindre 

sprekkeavløste partier langs trappene. Multiconsults vurdering er at  de fleste mindre partiene er 

stabile. Noen områder er litt  ustabile og kan falle ut, men størrelsen til disse sprekkeavløste partiene 
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er av liten størrelse og vi vurderer det dit hen at disse vil bremses av vegetasjonen og stoppe opp før 

de når ned til trappene som befinner seg 5-10 meter lenger nede i dalen (Figur 8-10 til Figur 8-12). 

Multiconsult vurderer at sikringen totalt sett er tilstrekkelig. Noen mindre steiner kan med tiden falle 

ned, men disse vil trolig stoppe opp før de når gangvei/trappen. I området hvor det er en 

sannsynlighet for nedfall av sprekkeavløst berg er mot vest hvor det ikke er sti/trapp. Det er derfor 

lite trolig at nedfall vil ramme personer eller bygninger. 

 

Figur 8-6: Ny og gammel bergsikring av sprekkeavløste blokker. Nyere fjellbånd og gammel wire benyttet til 
sikring samt nyere bolter. Foliasjonen har fallretning parallell med strøkretningen til den vertikale bergveggen 
og blir stabilisert av berget i sør og trappen som går oppover. Bildet er tatt mot sør. 
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Figur 8-7: Gammel og ny sikring. Bolter og fjellbånd er av nyere tid. Foliasjonsretningen er mot sør og låses av 
berget som stiger oppover langs trappen. Bilde tatt fra trappen og mot nord. 
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Figur 8-8:  Bildet viser tydelig gammel wire og nyere fjellbånd festet med gamle bolter og nye bolter. Bilde tatt 
mot nord. 
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Figur 8-9: Et lite parti på sørsiden av trappene,  over P-plassen, med noen sprekkeavløste parti. 

 

 

Figur 8-10: Stabile blokker med enkelte mindre sprekkeavløste ustabile parti. Bildet er tatt mot nord. 
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Figur 8-11: Stabile blokker med enkelte mindre sprekkeavløste ustabile parti. 

 

Figur 8-12: Høyt oppe  i Vannspringdalen med utsikt ned mot P-plass. Mindre sprekkeavløste blokker/steiner vil 
bremses av vegetasjon og stoppe opp før trappene nås. Bilde tatt mot sør og nedover Vannspringdalen. I 
bakgrunnen kan man skimte parkeringsplassen. 
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9 Sævollen-Korsvika 

 

Figur 9-1: Ortofoto av delområdet Sævollen-Korsvika. 

9.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Området Sævollen-Korsvika ligger på sørsiden av Sukkertoppen, en fjelltopp med høyeste punkt 314 

m. o. h. Sukkertoppen ligger orientert øst-vest med en bratt helning mot sør i delområdet.. 

Brattheten varierer fra 0 til 25 grader rett bak bebyggelsen opp mot ca. 60 grader lener mot nord. 

Enkelte parti er brattere (Vedlegg B-5). Ved foten av fjellet ligger urmasser med  eldre sprekkeavløst 

nedfall. Urmassene er samlet i skredvifter og brer seg utover vegetasjonen. 

Sør for urmassene/skredviftene er vegetasjonen dominert av trær, busker og lyng. Enkelte steder 

vokser trær og busker inn  mellom steinblokkene. 

Sukkertoppen består stort sett av bart berg og tynt torvdekke samt enkelte busker/trær i fjellsiden. 

Ved foten av fjellet er løsmassene dominert av skredmateriale, moreneavsetning, strand- og 

havavsetning. 

9.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er ikke registrert skredhendelser på www.skrednett.no men observasjoner i terrenget indikerer 

at det har vært nedfall av store mengder sprekkeavløst berg av ulik størrelse. 

9.3 Vurdering av skredfare 

Klimaet i Ålesund er generelt mildt og nedbør kommer som oftest i form av regn. Klimaanalyser 

indikerer i tillegg at det kommer til å bli mildere vintrer og dermed enda mindre snø enn dagens 

forhold. Snømengder som er registrert på Vigra er i området 40 cm (måleperioden er kort). 

Lokalkunnskap bygger opp om at det er sjeldent store mengder snø i ytre deler av Ålesund. Ser vi på 

dominerende vindretning i tillegg, indikerer vind fra vest og sørvest at fjellpartiene hvor det er bart 

berg er veldig utsatt for vind, og vil trolig føre til at vinden blåser bort mesteparten av snøen som 

kommer. Denne snøen kan akkumuleres i mindre smale renner. Data fra x-geo.no viser at det 

http://www.skrednett.no/
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sjeldent er mer enn 25 dager med snømengder over 25 cm i det kartlagte området. Dette er i tillegg 

ekstrapolerte data fra målestasjoner i nærheten og det knytter seg en del usikkerheter rundt disse. 

Høyden over havet tilsier også at vi ikke kan forvente  særlig større  snømengder enn målestasjonen 

på Vigra på grunn av liten høydeforskjell mellom målestasjon og fjelltoppen Sukkertoppen. På 

bakgrunn av temperatur, nedbør og kystnærhet vurderes det at sannsynligheten for at snøskred er 

mye mindre enn steinsprang i området. Det kan forekomme enkelte små snøskred fra mindre 

isolerte renner, men det vurderes at dette er av så liten størrelse at de heller vil fremstå som 

utrasning av isolerte snøklumper. Det vurderes derfor at steinsprang er den dimensjonerende 

skredfaren i området. Mangel på løsmasser og lite nedbørsfelt indikerer at det ikke er mindre enn 

1/5000 sannsynlighet for jord- og flomskred. 

Skredfaren er hovedsakelig relatert til steinsprang, og da hovedsakelig i den vestlige delen av 

delområdet. Helt i vest er det mer bart berg og større terrenghøyde enn mot øst hvor terrenghøyden 

er mindre og området er dekket av tett skog. Det er grunn til å anta at skredfaren vil reduseres mot 

øst på bakgrunn av mindre høydeforskjell, mindre helning og mer vegetasjon. Den tette skogen vil 

bremse/stoppe nedfall og det er derfor anbefalt at skogen defineres som verneskog. Når skogen 

bremser/stopper eventuelle nedfall vil faresonene naturlig nok kunne flyttes lenger opp mot 

fjellsiden. For å fastsette faresonene er det også benyttet historiske kart der det er sett etter 

blokknedfall på eldre flyfoto og sammenlignet med dagens flyfoto. Modellering av steinsprang 

indikerer lang utløpslengde, men disse resultatene bør ikke tillegges altfor stor vekt da modelleringen 

i dette området er basert på en terrengmodell med 10 x 10 m gridcelle. 

 

10 Skarptegane, Blindheim  

 

Figur 10-1: Ortofoto av delområdet Skarpetegane. 
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10.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Skarpetegane ligger på sørsiden av Blindheimsfjellet. Bebyggelsen ligger i et område hvor helningen 

er under 25 grader. Rundt bebyggelsen er helningen generelt 30 til 45 grader, med mindre parti hvor 

brattheten er høyere (opp mot 60 grader), se helningskart i vedlegg B-6. Helt i nordvest og sørøst er 

terrenget noe flatere. Sentralt i området er det en ryggform som går øst-vest. Dette kan sees på 

helningskartet der området går fra å være under 25 grader til å være opp mot 45 grader. Dette 

gjelder kun i isolerte områder og utgjør en høydeforskjell på opptil 10 meter. Området er delvis tett 

vegetert med skog og busker. Løsmassene består av morenemateriale. 

Vegetasjonen er dominert av tett barskog. 3 små bekker renner fra fjellet mot sørvest og renner ut 

gjennom bebyggelsen gjennom etablerte kulverter/åpne bekker/rør.  

Løsmassene i den bratteste fjellsiden er preget av et tynt torvdekke, mens det er moreneavsetninger 

i områdene med mindre helning.  

10.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er ikke registrert skredhendelser på www.skrednett.no, men observasjoner i terrenget indikerer 

at det har vært nedfall av sprekkeavløst berg av ulik størrelse ned mot bebyggelsen i nord. 

10.3 Vurdering av skredfare 

Helt i nord er skogen tett og er gradvis tynnere mot bebyggelsen. Skogen, terrenghøyden og nærhet 

til kysten indikerer at det er mindre enn 1/5000 sannsynlighet for snøskred i området. Skogen 

reduser sannsynligheten for snøskred betraktelig ved at den  hindrer snøen i å danne glidesjikt, men 

heller samles i trærne og faller ned på bakken i klumper. Normaltemperatur og klimaprognoser 

indikerer i tillegg at området er dominert av mildt klima og forventet mildere klima. 

Nedfall av sprekkeavløst berg er tydelig bak bebyggelsen i nord. Nedfallet ligger i skråningen bak 

bebyggelsen og har løsnet fra et brattere parti lenger oppe. Skogen varierer i tetthet og er tettest 

lengst i nord med en stammeavstand på ca 1-2 meter. Lenger sør mot bebyggelsen er 

stammeavstanden opptil 3-4 meter. DBH er mellom 10-40 cm med dominerende 20-30 cm DBH. I 

områder med liten stammetetthet og liten DBH har skogen tilnærmet ingen bremsende effekt på 

eventuelle rullende nedfall. I øst er brattheten under 25 grader, med kun isolerte mindre skrenter. 

Den tette skogen vil bremse/stoppe nedfall og det er derfor anbefalt at skogen defineres som 

verneskog og vil trekke faresonene lenger opp i fjellsiden. I dette området er det mindre enn 1/5000 

sannsynlighet for skred. 

Omkring bekkene i området er det torv eller moreneavsetninger. I bebyggelsen er vannveiene ledet 

inn i kulverter og rør, men over bebyggelsen er det kun naturlig erosjon og drenering. Det er ikke 

registrert spor i terrenget etter jord- og flomskred. Nedbør vil trolig dreneres godt av vegetasjon og 

de etablerte vannveiene.  

Ryggformen som går øst-vest i området er opptil 45 grader bratt enkelte steder. Vegetasjonen er tett 

i de bratteste områdene med stammeavstand på ca 1-2 m . I de mindre bratte områdene er det 

mindre skog, men mer busker. Der er også mindre terrasser, stedvis av oppbygd natursteinsmur 

og/eller småskrenter. Kartleggingsområdet ligger mellom ca 40 og 100 m. o. h. og det forventes 

ingen større snømengde basert på høyden. Det vurderes at skredfaren er mindre enn 1/5000 langs 

denne ryggen basert på terrengforhold, værdata og klimatiske forhold. 
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11 Akslen, Emblem 

 

Figur 11-1: Ortofoto av delområdet Akslen. 

11.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Delområdet Akslen ligger helt i øst i Ålesund kommune og er et område som ligger langs fjellfoten til 

fjellet Akslanakken. Dette fjellet har en høyde på omtrent 220 m.o.h. og bebyggelsen ligger tett inntil 

en utsprengt fjellvegg. Dette gjør at helningen i området som er bebygd er under 25 grader, mens 

det rett bak bebyggelsen (nord) er  en skrent med lokalt tilnærmet loddrett vegg. Generelt er 

helningen rett bak husene mellom 45 og 90 grader.  

Langs den utsprengte fjellfoten er det spredt vegetasjon i form av av busker og små trær bak 

bebyggelsen. 

Grunnforholdene i området ved fjellfoten, bak boligene, er preget av urmasser av ulik størrelse, fra 

store blokker på over 1,5 m3 til mindre steiner på 0,1 m3. Over skrentens topp flater terrenget noe ut 

og ser nærmest ut som en hylle før det blir noe brattere. Fra hyllen og opp mot toppen er det en 

bratthet på ca. 30 grader, lokalt noe brattere. I dette området er det stort sett tynt torvdekke og 

flere mindre rasvifter av steinblokker. Det er også en del blandet skog og busker i dette området. 

DBH på trærne er generelt 0,1-0,3 meter. Skogen har en stammetetthet på ca. 1-2 meter. I området 

hvor det er bebyggelse er det stort sett tynn morene og strandavsetninger (NGU).  
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Figur 11-2: Oversiktsbilde av Akslen tatt mot nordvest. Urmasser ligger helt inn mot bebyggelsen. På toppen av 
skrenten og opp mot fjelltoppen er det forvitrings- og skredmaterialer. 

11.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er ikke registrert skredhendelser i det aktuelle området på www.skrednett.no, men under 

befaringen ble det gjort flere registreringer av skredvifter med  sprekkeavløst nedfall og urmasser.  

11.3 Vurdering av skredfare 

Urmassene og skredviftene bestående av store blokker indikerer at det er stor sannsynlighet for 

steinsprang. Enkelte steder på hyllen over den bratte skrenten ligger flere små og store blokker helt 

ut mot skrenten. De ser tilsynelatende stabile ut, men om det skulle gå steinsprang fra lenger oppe i 

fjellsiden som treffer disse, er det en reell sannsynlighet for at disse kan løsne og falle ned i 

urmassene langs fjellfoten. Skogen fra hyllen og oppover vil bremse/stoppe nedfall og det er derfor 

anbefalt at skogen defineres som verneskog. 

Den utsprengte skråningen er altfor bratt til at det skal kunne akkumulere store snømengder som 

skal kunne utløse et snøskred. Lenger oppe i fjellsiden gjør tett skog at det ikke er sannsynlig at det 

vil forekomme snøskred i området. 

Løsmassene i fjellsiden er dominert av forvitringsmaterialer og skredmaterialer. Nedbørsfeltet til 

området er svært begrenset da det kun er avrenning av nedbør fra toppen av fjellet. Jord- og 

flomskred er vurdert til å ha en sannsynlighet på mindre enn 1/5000 da akkumulasjonsområdet for 

nedbør er svært lite samt at det ikke er definerte vannveier i området som utgjør en fare for 

området.  
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Figur 11-3: A- Bratt skrent med blokknedfall. B-Potensielt løs blokk over bebyggelse. C- Skredvifte/urmasse på 
hyllen over skrent. D- Potensielt ustabilt blokk som ligger helt på kanten av skrenten over bebyggelse.  

12 Flatholmen-Gangstøvika 

 

Figur 12-1: Ortofoto av delområdet Flatholmen-Gangstøvika. 
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12.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Flatholmen-Gangstøvika er det andre av to områder på nordsiden av byfjellet Aksla. Det aktuelle 

området består av en bergskråning som faller mot nord med en helning på 30 grader og brattere, 

med lokale partier som er opp mot 60 til 90 grader (Vedlegg B-8). Det høyeste punktet over 

bebyggelsen er opp mot 150 m. o. h. Langs fjellfoten er det langs gangstien observert spredte 

blokker/nedfall. Alle blokkene er ikke registrert med GPS.. Det er  kun registrert enkelte blokker, men 

dette vil uansett ikke påvirke faresonene.  

Vegetasjonen langs fjellfoten er svært tett blandet skog, og det er vanskelig å bevege seg ovenfor 

gangsti. DBH på skogen er generelt 0,1-0,3 meter og med en stammetetthet på ca 1 meter. 

Løsmassene er dominert av tynt torvdekke.  

Bergrunnen i området er gneis (NGU). 

 

Figur 12-2: Bilde av tett vegetert skråning i delområdet Flatholmen-Gangstøvika. Bilde tatt mot øst. 

12.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er ikke registrert skredhendelser på www.skrednett.no, men det er observert spredt nedfall 

langs fjellfoten. Helt i øst hvor det er en loddrett bergvegg ligger en stor steinur som er mosegrodd.  

12.3 Vurdering av skredfare 

Det er meget tett skog og vegetasjon i kartleggingsområdet. Skogen og vegetasjonen reduserer 

sannsynligheten for snøskred. Terrenghøyden er liten (ca. 150 m), området er kystnærhet med milde 

vintre (snømengder på overkant av 40 cm målt ved Vigra, dog over en liten tidsperiode) og det er 

svært tett skog i potensielle løsneområder. Den tette skogen anbefales definert som verneskog. 

Basert på dette vurderes det at det er mindre enn 1/5000 sannsynlighet at det vil forekomme 

snøskred i dette delområdet (Figur 12-2).  

Det er ikke registrert vannveier som bekker eller elver i delområdet. Det antas derfor at vannet 

dreneres gjennom jordsmonnet. Den tette skogen vil bidra til trekke til seg vann i tillegg til å binde 

jordsmonnet. Dette vil igjen føre til  redusert sannsynlighet for jord- og flomskred. Multiconsult 

vurderer derfor sannsynligheten for jord- og flomskred til å være mindre enn 1/5000. 

http://www.skrednett.no/


Skredfarekartlegging Ålesund kommune multiconsult.no 

Skredfarekartlegging – utarbeidelse av faresonekart 12 Flatholmen-Gangstøvika 

 

418067-RIGberg-RAP-001 23. mai 2017 / 00  Side 40 av 43 

Steinuren i øst indikerer at det tidligere har forekommet nedfall i store mengder (Figur 12-3). 

Mosegrodd blokk/stein indikerer at dette har skjedd for lenge siden og at det ikke har forekommet 

store steinsprang i nyere tid. Bratte skrenter langs fjellpartiet utgjør en økende sannsynlighet for 

steinsprang, spesielt i områder hvor skogen er hugget. Steinsprang vurderes derfor som den 

dimensjonerende skredtypen i området. Langs hele fjellfoten er det spredte blokker med  nedfall fra 

de bratte skrentene i sør (bratthet på 60-90 grader). Orienteringen til bergets sprekker er lik langs 

hele fjellet Aksla og det er derfor god grunn til å tro at disse sprekkesystemene også er tilstede i 

områder hvor det ikke er mulig å observere blotningene på grunn av tett vegetasjon. Sammen med 

observasjoner av nedfall langs gangveien vurderes det at sannsynligheten for steinsprang er lik langs 

hele fjellsiden. Det er kun topografiske forhold og vegetasjon som utgjør forskjellen i utløpslengde. 

Den tette skogen vurderes å kunne bremse nedfall og dermed redusere utløpslengde i forhold til 

modellerte resultater.  

 

Figur 12-3: Nedfall av blokker av størrelse på opptil 1m3.  
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13 Stavneset 

 

Figur 13-1: Ortofoto av delområdet Stavneset. 

13.1 Topografi, vegetasjon- og grunnforhold 

Stavneset ligger på Hessa, vest for området Sævollen-Korsvika. Området ligger ved foten av fjellet 

Sukkertoppen og har en bratt helning mot sørvest. Brattheten øker fra fotballbanen fra 0-25 grader 

til opp mot 90 grader i enkelte områder. Brattheten varierer generelt mellom 30 og 90 grader 

(Vedlegg B-9). 

Det er lite vegetasjon i området, kun spredte klynger av busker og trær helt nederst ved fjellfoten 

mot fotballbanen (Figur 13-2). Oppe i fjellsiden er det kun sporadiske tegn til busker og tynt 

torvdekke. Løsmassene er i følge NGU preget av tynn strandavsetning. 
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Figur 13-2: Bilde av bergskråning opp mot Sukkertoppen rett nord for fotballbane. 

13.2 Historiske skredhendelser og observasjoner i terrenget 

Det er ikke registrert noen skredhendelser i området (www.skrednett.no). Befaring viste store 

urmasser og nedfall av ukjent alder. 

13.3 Vurdering av skredfare 

Stavneset ligger rett ved siden av området Sævollen-Korsvika og snøskredfaren er vurdert å være 

tilsvarende her. Klimaet i Ålesund er generelt mildt og nedbør kommer som oftest i form av regn. 

Klimaanalyser indikerer i tillegg at det kommer til å bli mildere vintre og dermed enda mindre snø 

enn ved dagens forhold. Snømengder som er registrert på Vigra er i området 40 cm (måleperioden er 

kort). Lokalkunnskap tilsier  at det er sjeldent store mengder snø i ytre deler av Ålesund. Ser vi på 

dominerende vindretning i tillegg, indikerer vind fra vest og sørvest at fjellpartiene hvor det er bart 

berg er veldig utsatt for vind og vil trolig føre til at vinden blåser bort mesteparten av snøen som 

kommer. Denne snøen kan akkumuleres i mindre smale renner. Data fra x-geo.no viser at det 

sjeldent er mer enn 25 dager med snømengder over 25 cm i det kartlagte området. Dette er i tillegg 

ekstrapolerte data fra målestasjoner i nærheten og det knytter seg en del usikkerheter rundt disse. 

Høyden over havet tilsier også at vi ikke kan forvente noe særlig større  snømengder enn 

målestasjonen på Vigra på grunn av liten høydeforskjell mellom målestasjon og fjelltoppen 

Sukkertoppen. På bakgrunn av temperatur, nedbør og kystnærhet vurderes det at sannsynligheten 

for  snøskred er mye mindre enn steinsprang i området. Det kan forekomme enkelte små snøskred 

fra mindre isolerte renner, men det vurderes at dette er av så liten størrelse at de heller vil fremstå 

som utrasning av isolerte snøklumper. Det vurderes derfor at steinsprang er den dimensjonerende 

skredfaren i området. Mangel på løsmasser og lite nedbørsfelt indikerer at det ikke er mindre enn 

1/5000 sannsynlighet for jord- og flomskred. 
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Steinsprang er den eneste skredtypen med en sannsynlighet på større enn 1/5000. Flere steinblokker 

er registrert på nordsiden av fotballbanen og mengden blokker avtar lenger bort fra bergveggen 

(Figur 13-3). Steinsprang ansees som den dimensjonerende skredtypen. Modellering av steinsprang 

indikerer lang utløpslengde, men disse resultatene bør ikke tillegges altfor stor vekt da modelleringen 

i dette området er basert på en terrengmodell med 10 x 10 m gridcelle. 

 

  

  

Figur 13-3: A-Bratt skråning med blottet berg. B- Blokknedfall langs fjellfot. C-Bergskråning med blokknedfall og 
spredt vegetasjon. D-Urmasse ved fjellfot. 

14 Referanser 

NCCS rapport no. 2/2015: Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnalg for klimatilpasning oppdatert i 2015. 

Redaktører: I. Hanssen-Bauer, E.J. Førland, I. Haddeland, H. Hisdal, S. Mayer, A. Nesje, J.E.Ø. Nilsen, S. 

Sandven, A.B. Sandø, A. Sorteberg og B. Ådlandsvik. Resultatene for utvikling av nedbør tilhørende 

denne rapporten: https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/scenarios.xhtml#scenarioTag 

RocFall 5.0, brukermanual på nett: https://www.rocscience.com/help/rocfall/webhelp/RocFall.htm 
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Gangstøvika-Flatholmen 

# Info 

001 Stor blokk.bilde kl  

002 Gammel bevokst ur bilde  

003 Sprekkeavløst parti  

004 Vegetert ur uten friskt nedfall 

005 Fangnett start 

006 Fangnett slutt 

007 Bergskjæring  

008 Ryddet skog m blotning 

009 Skrent bak hus ved Ellingsøy kirke 

010 Ur ved fot av skrent 

011 Ur bak hus 

012 Flatere skogomrade  

013 Elv går delvis i rør. 

  

 

Byparken-Klipra 

# Info 

0 Bolt og fjellband 

1 Boltet ved vei 

2 Noe løse mindre steinblokker 

3 Oppbygd natursteinsmur 

4 Steinsprangnett på motsatt side 

 

Byparken-Verpingsvika 

# Info 

233 Blokknedfall ca 1 m3 

234 Mindre nedfall pga knaus stopper nedfallet 

235 Nedfall og natursteinmur 

236 Nedfall på nedside av gangvei 

237 Bak natursteinmur ved vertikal vegg med noe nedfall < 1 m3 

238 Natursteinmur øst for bygning. noe nedfall < 1 m3 

239 Vertikal bergvegg med lite nedfall. Sprekkeavløst berg i toppen 

240 Store blokker > 1 m3 som har falt fra toppen av skrent 

241 Blokknedfall <  0.5 m3 

 

Emblem 

# Info 

0 Bekk 

1 Blokk ved fot av ur 1x2x3 m 

2 Blokk over Akslastubben 

3 Blokker i skredvifte 



4 Skredvifte av steinur 

5 Skredvifte med store blokker 

6 Steinblokk har stoppet ved trestamme 

7 Nedfall har stoppet før skrenten 

8 Skrent med hylle 

9 Slutt på steinur 

10 Småur. Noe mer hyllepreget/terrase terreng 

11 Sprekkeavl blokker i skrent 

12 Steinur 

13 Stor blokk (bilde) ved vei 

Skarptegane 

# Info 

0 Bekk  

1 Blokk som kan falle ut 

2 Små isolerte skrenter 

3 Smått ferskt utfall 

4 Utfall på 0,5 m3 

 

Hessa-Stavneset 

# Info 

015 Flere store blokker. Ingen ferske spor 

016 Steinur ved fjellfot 

017 Tett vegetasjon 

018 Steinur ved fjellfot Enkelte blokker nedenfor 

019 Store blokker 5-8 m3 

020 En stor blokk 5 m3 

021 Blokk 2 m3 

022 Steinur nedre del 

023 Nedkant av steinur 

024 Nedkant av steinur 50-60m fra hus. Ingen ferske spor. 

025 Tett vegetasjon mlm steinur og husrekke 

026 Stor steinur 25 m fra hus 

027 Blokk 0.5 kubikk 

028 Voll bak hus. 

029 Nedkant av steinur 

030 Tett og høy vegetasjon.Blandet skog 

031 Steinur ved fjellfot 

032 Tett barskog DBH 30-40cm. 5-6m høy 

033 Tett skog bak hus. C c- 2m stammeavstand 

034 Enkelte bratte skrenter bak hus. Ca 2m høye 

035 Tett skog tykke trær < 0.4 m DBH 

 

 

Ellingsøy 

# Info 

009 Skrent bak hus ved Ellingsøy kirke 



010 Ur ved fot av skrent 

011 Bilde 1449 Ur bak hus 

012 Flatere skogomrade bilde 1454 

036 Elv 

037 Liten avgrenset mosegrodd steinur  

038 Spredte flate blokker i siden str 0.7x1.5x0.3 (max) 

039 Stor blokk 4x2x1 m ligger stabilt nedenfor skrent 

040 Blokk<1m3 

041 Blokk<1m3 

042 Blokk<1m3 

043 Flere mindre blokker  på størrelse under 0.5 m3 

044 Rektangulære blokker under 1 m3 

045 Spredt nedfall (mindre enn 1 m3 med flat til rektangulær form) 

046 Blokker 1-2 kubikk 

047 Mange blokker nedfor skrent 0.5-1 m3 

048 Spredt nedfall. opptil 0.5 m3 

049 Nedfall i et område på 4x4m 

050 Blokk 1 m3 10 meter fra husvegg 

051 Sprekkeavløst blokker av varierend størrelse 

052 Mosegrodd stor steinur 

053 Steinur slutt 

054 Steinur ved foten av skrent Ca 50-60 m bred 

055 Spredt nedfall fra skrent 

056 4-5 Blokker > 3-5 m3 

057 Spredt nedfall varierende str og form 

058 Steinur i skogen 

059 Store flate blokker over 1 m3 

060 Blokk 3x2x2 m 

062 Tett skog 

063 Nedfall av blokker mindre enn 1 m3 
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