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Sammendrag 
Rapporten presenterer resultatet av faresonekartlegging for skred i bratt terreng i Vaksdal kommune utført 
av NGI. De kartlagte områdene er: 
1. Stavenes-Sandvik
2. Boge
3. Vaksdal
4. Skreia
5. Stanghelle
6. Dalegarden
7. Dale
8. Fosse
9. Vik
10. Sanden-Stamnes
11. Oterstadneset-Hagen-Berget
12. Eidslandet
13. Flatekvål
14. Brakestad
15. Trefall
16. Norddalen
17. Ekse

Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred og er basert 
på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i betraktning lokale forhold. 

Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell 
årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av 
menneskeliv og skader på bygg. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med 
lengst skredrekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred. Det 
kan være ulike skredtyper som er dimensjonerende innenfor områdene. Der flere skredprosesser kan nå 
bebyggelse med gjentaksintervall på 100 år eller hyppigere er dette kartlagt og dokumentert.  

I de kartlagte områdene er steinsprang den dominerende skredtypen, men i de høyereliggende områdene 
er også snø- og sørpeskred aktive skredtyper. For noen områder utgjør også flomskredfare fare for 
bebyggelse, og i mindre grad utgjør jordskred fare for bebyggelse. 

Antall bygninger innenfor faresoner 1/100 og 1/1000 er vist i tabell A under. Bygningstyper er forsøkt 
inndelt etter antatt tilhørighet i sikkerhetsklasse for skred (S1, S2, S3) ut fra SOSI-kodene til byggene. 
Feilklassifiseringer kan forekomme. Klasse S2 inneholder eksempelvis bolighus, fritidsboliger, 
driftsbygninger for landbruk m.m. Noen steder er bygg ikke lenger i bruk osv. og har ikke personopphold. 
Bygninger delvis innenfor faresonene er ikke medregnet i statistikken.  
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Tabell A: Antall bygninger innenfor de ulike faresonene 
Kartleggingsområde 1/100 1/1000 1/5000 
Boge 0 1 6 
Brakestad 0 2 3 
Dale 1 18 156 
Eidslandet 0 0 1 
Ekse 0 2 4 
Flatekvål 0 1 2 
Fosse 0 3 8 
Norddalen 0 2 5 
Oterstadneset-Hagen-
Berget 0 0 7 
Sanden-Stamnes 0 3 12 
Skreia 0 0 3 
Stanghelle 0 7 18 
Stavenes-Sandvik 0 0 6 
Vaksdal 0 1 22 
Vik 0 1 3 
Totalt 1 41 256 

I Vedlegg 1-17 finnes mer detaljert dokumentasjon av det utførte arbeidet. Faresonene er også tilgjengelig 
på digital form.   

Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell 
årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av 
menneskeliv og skader på bygg.  

Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for 
områdene som faresonekartene dekker.  

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates 
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer 
bebyggelsen mot skred.  

Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Vaksdal kommune rulleres. 

Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
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1. Innledning
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartlegging for utvalgte områder i Vaksdal kommune utført 
av NGI. 

Resultatene presenteres i en hovedrapport, samt i tekniske vedlegg med mer detaljert dokumentasjon av 
det utførte arbeidet. Faresonene er i tillegg på digital form. 

1.1 Bakgrunn 
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. 
Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et viktig verktøy og underlag for 
skredforebyggende arbeid.  

Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover, 
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Som en del 
av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred, 
sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred. 

Områdene med bebyggelse som skal kartlegges i hver utvalgt kommune, er identifisert ved hjelp av 
innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene. 

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene 
Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser i bratt terreng og 
benytter de metodene som er vanlige ved faresonekartlegging.  Utarbeidelse av faresonekart er en 
kompleks prosess. Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å 
identifisere potensielle fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge 
geologiske forhold som har betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til 
slutt er det en skredfaglig vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. 
Kartleggingen gjøres i en detaljeringsgrad og med en nøyaktighet som tilsvarer målestokk 1:5.000 eller 
bedre.  

Skredfarekartleggingen er primært rettet mot å kartlegge eksisterende skredutsatt bebyggelse og er 
avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og 
kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har infrastruktureiere 
som Statens vegvesen, Bane Nor m.fl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering og kartlegging 
av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging. 

Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell 
årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Faresonene angir den årlige sannsynligheten for 
skredskader av betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller 
større materielle skader. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred 
og flomskred. 

Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for 
områdene som faresonekartene dekker.  

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates 
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etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer 
bebyggelsen mot skred.  

Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Vaksdal kommune rulleres. 

Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 

1.3 Forbehold 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klimaendringer og 
menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i tilgrensende områder til kartleggingsområdet, for 
eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, kan endre forutsetningene for vurderingene. 
Dette gjelder særlig i områder brattere enn 30°.  

Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i tillegg til 
kvantitative beregningsmetoder. De kan generelt ikke oppfattes som endelige, men kan bli endret i for 
eksempel lys av nye skredhendelser, endrede klimatiske forhold, tiltak for sikring og utvikling innenfor 
faget. Kartlegging på et høyere detaljnivå enn utført i dette arbeidet kan i noen tilfeller redusere 
utstrekningen av faresonene. 

Denne rapporten bygger på mal utarbeidet av NVE, og deler av teksten er skrevet av NVE.  

1.4 Skredtyper i bratt terreng 
1.4.1 Steinsprang og steinskred 
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, bruker vi 
begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene (én eller et 
fåtall steinblokker) til sammen har et relativt lite volum, inntil noen hundre kubikkmeter (m3). Når 
steinmassene til sammen oppnår et volum fra noen hundre til flere hundre tusen m3, snakker vi om 
steinskred. Steinblokkene beveger seg nedover stort sett uavhengig av hverandre. I et steinskred splitter 
blokkene ofte i mindre deler på vei nedover skråningen, mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang. 
Der hvor det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (ofte 
kjegleformet) med de groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg 
løsmasser underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker 
og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger. 

1.4.2 Jordskred 
Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i vannmettede 
løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca. 25 graders helning, men kan også løsne i 
slakere terreng enn dette. Jordskred i denne type bratt terreng kan ganske grovt omtales som kanaliserte 
og ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte 
forekommer gjerne der løsmassedekket er tynt. Et kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en 
bruddsone, før det skjærer en kanal i løsmassene som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere 
skred. Skredmasser kan også gå over kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt 
med kanalen (leveer). Der hvor terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid 
bygger flere slike skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene 
løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs en 
sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike skred har en trekantform, mens de vanligvis er 
uregelmessige i formen. De groveste massene avsettes nederst som en tungeformet rygg. Mindre 
jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket mark 
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eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er særlig vanlige om våren, når jord eller leire 
kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred. 

1.4.3 Flomskred 
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp 
og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og 
transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. 
Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en stor 
vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres 
utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra store og 
små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i 
kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når 
dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i 
løpet. Det høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde. 

1.4.4 Sørpeskred 
Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå 
sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten gradient og 
de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Sørpeskred kan også løsne 
som følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget og 
skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en flytende masse og har langt høyere tetthet enn snøskred. 
Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere. 
Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store 
områder.  

1.4.5 Snøskred 
Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og flakskred 
kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det 
sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en liten lokal 
utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og skredbanen utvider 
seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå hastigheter på mer enn 200 
km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt 
skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et 
flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet 
kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i 
overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som 
ofte rekker helt ned i dalbunnen. 

2. Oversikt over de kartlagte områdene
2.1 Geografi 
De kartlagte områdene ligger spredt innenfor hele kommunen med stor variasjon i både topografi og 
klima. Avstanden fra området som ligger lengst sørvest og opp til området som ligger lengst mot nordøst 
er i overkant av 50 km. I sørvest ligger områdene nede ved en trang fjordarm, mens de innerste områdene 
i nordøst ligger i Eksingedalen som er en ganske trang og svingete dal. De største befolknings-
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konsentrasjonene ligger langs fjorden i tettstedene Vaksdal, Stanghelle, Dale, Stamneshella og Eidslandet, 
mens i de indre områdene er det spredt bosetning knytet til jordbruk. 

 

 
Figur 1 Oversiktskart som viser de kartlagte områdene 

Skredfarekartleggingen vil primært rettes mot å kartlegge eksisterende skredutsatt bebyggelse og er 
avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og 
kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har infrastruktureiere 
som Statens vegvesen, Jernbaneverket mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering og 
kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging. 

2.2  Topografi, geologi og geomorfologi 
De sørligste kartlagte områdene ligger nede ved Veafjorden med bratte fjellsider som når opp til rundt 
700-800 moh. I mange av fjellsidene er det stupbratt med flere hundre meter høye skrenter. Løvskog 
dekker det meste av fjellsidene, men de øverste områdene og skrentpartiene har lite vegetasjon. 

De resterende områdene ligger i høyereliggende områder oppover Eksingedalen og ett område oppe i 
Bergsdalen. Fjellsidene er her litt slakere, men fortsatt bratte nok til at det kan bli utløst skred. Skogen 
bestående hovedsakelig av løvskog dekker de nedre delene av fjellsidene, men toppområdene ligger i 
typisk fjellterreng over skogen. 

Berggrunnen i de fleste av de vurderte områder består for det meste av "Diorittisk til granittisk gneis, 
migmatitt" (Figur 2), men andre bergarter opptrer også. Felles for alle bergartstypene er at styrken til 

Oterstadneset Stamnes 
Vik 

Fosse 
Dale 

Stanghelle 

Skreia 
Vaksdal 

Boge 
Stavenes 

Flatekvål 

Eidslandet 

Trefall 

Norddalen 
Brakestad Ekse 



 
 

 

Dokumentnr.: 20170428-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 13  

intakt berg er stor nok til at brudd i intakt berg ikke vil forekomme: Det er sprekker i bergmassen og 
sprekkenes orientering internt og i forhold til bergskråningen som avgjør om steinsprang kan forekomme.  

 

  
Figur 2 Berggrunnskart (NGU). Røde sirkler angir kartleggingsområdene. Røde rektangler i tegnforklaringen viser hvilke 
bergarter som finnes innenfor kartleggingsområdene. 

Løsmassedekket er i hovedsak karakterisert som bart fjell, stedvis med tynt dekke (Figur 3). Befaringen 
ga også som hovedinntrykk at skråningene bare hadde tynne løsmasseavsetninger. Lokalt finnes det 
lommer med tynt morenedekke, og langs foten av de bratteste fjellsidene ligger det forvitringsmateriale. 
Under noen av de høyeste fjellsidene ligger det sammenhengende urmasser, men likevel er det generelle 
bildet at det er lite utviklete urer i foten av skrentområdene, noe som indikerer begrenset 
steinsprangaktivitet.  
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Ved munningen av større daler ut mot fjorden ligger det breelvavsetninger, gjerne som markerte 
terrasseflater som korresponderer med tidligere havnivå. Langs de største elvene ligger det også 
elveavsetninger. Generelt er det få markerte vifteformede avsetninger i munningen av bekkeløp, og dette 
tyder på at det er begrenset flomskredaktivitet. 
 

 
Figur 3 Løsmassekart (NGU) 

 

2.3  Klima 
Klimaanalysen er basert på observasjoner fra 10 utvalgte meteorologiske stasjoner (Figur 4) beskrevet i 
Tabell 1, i tillegg til interpolerte data fra SeNorge-datasettet for perioden 1958 – 2015 hentet for utvalgte 
punkter. En generell oversikt over regionale variasjoner i nedbør er gitt basert på observasjoner, mens 



 
 

 

Dokumentnr.: 20170428-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 15  

SeNorge-data er benyttet for analyse av andre parametere, da det er mange stasjoner med korte tidsserier 
og få observerte parametere. Siden SeNorge-datasettet er interpolerte data basert på alle tilgjengelige 
stasjoner til enhver tid over et kontinuerlig grid gir dette muligheten for å optimalisere analysen basert på 
overlappende dataserier, og å få homogene tidsserier med en rekke værparametere.  
 

 
Figur 4: Oversikt over værstasjoner brukt i klimaanalysen. 

 
Tabell 1: Metadata for MET-stasjoner benyttet i klimaanalysen. 

Stasjon 
Nr 

Stasjonsnavn 
 

Høyde 
moh 

Fra  
år 

Til  
år 

Øst  
utm33 

Nord  
utm33 

Nedbør 
periode 

Vind 
periode 

50350 Samnanger 370 1900 2001 296 6737746 x  
50540 Bergen - Florida 12 1949 --- -31673 6733198  x 
51010 Fossmark 10 2012 --- -8075 6745299  x 
51100 Fosse i Bergsdal 405 1928 1992 2018 6750680 x  
51250 Øvstedal 316 1944 --- 7613 6762072 x  
51440 Evanger 17 2010 --- 14896 6756368 x  
51470 Bulken 328 1895 --- 20933 6755381 X  

51530 Vossevangen 54 2004 --- 31735 6751635 X X 

51980 Myrkdalen - 
Ondrahaugen 853 2013 

--- 
37781 6777930 

   
X 

51990 Myrkdalen - 
Vetlebotn 700 2013 

--- 
37781 6777930 

 
X 

 

52170 Eksingedal 450 1895 --- 19217 6773343 X  

52220 Gullbrå 579 1944 --- 25964 6775373 X  
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2.3.1 Klimaoversikt basert på observerte data 
Vaksdal kommune har et utpreget maritimt klima, med mye nedbør, milde vintre og vekslende vær. Det 
er en kraftig nedbørsgradient fra sørvest i kommunen hvor årsnedbør er rundt 3000 mm (Samnanger og 
Fosse i Bergsdal) til nordøst (Gullbrå og Eksingedal) hvor normal årsnedbør er under 2000 mm (Figur 5 
og Tabell 2). Lengre øst på Vossevangen er det igjen store nedbørsmengder, og normal årsnedbør på 2864 
mm (Figur 5 og Tabell 2).  
 
Nedbørførende vindretning er sørøstlig ved 50540 Bergen – Florida og 51010 Fossmark, mens den ved 
Myrkdalen i nordvest er fra sørvest (Figur 6). Det samme vindmønstre er gjeldende for nedbør som snø 
(lufttemperatur < 0 °C), men her er det også en fremherskende vindretning fra nord/nordvest i Bergen og 
på Fossmark (Figur 7). Vindmålingene på Fossmark følger i stor grad retning på fjorden, og terrenget 
fører til kanalisering av vinden ved denne stasjonen. Vindstasjonen i Myrkdalen – Ondrahaugen er 
plassert på 853 moh, og er i mindre grad påvirket av lokal topografi. 
 
Årsmiddeltemperatur ved Vossevangen værstasjon (54 moh) er 5,5 °C, mens kun middeltemperatur 
januar og februar, som er de to kaldeste månedene, ligger mellom -4°C og -5°C. 
 
Tabell 2: Normaler og ekstremer for temperatur, nedbør og snøhøyde. Normaler er beregnet over perioden 1961 - 1990. 

Stasjon 
Nr 

Stasjonsnavn 
 

Temperatur 
°C 

Årsnedbør 
mm 

Maks døgn- 
nedbør (mm) 

Maks snøhøyde 
(cm) 

50350 Samnanger 2 3442 195 (26.11.1940) 283 (25.03.1994) 
51010 Fossmark 2 1 93,2 (09.08.2016) 2 
51100 Fosse i Bergsdal 2 2809 2 223 (04.04.1962) 
51250 Øvstedal 2 2463 160 (14.09.2005) 246 (25.03.1994) 
51470 Bulken 2 2016 83,8 (09.03.1983) 162 (25.03.1994) 
51530 Vossevangen 5,5 2864 70,2 (11.01.2015 2 
51990 Myrkdalen 2 1 87,9 (31.12.2016) 296 (06.03.2015) 
52170 Eksingedal 2 1801 128,6 (29.09.1963) 257 (24.03.1994) 
52220 Gullbrå 2 1280 68,2 (21.12.2015) 200 (02.04.2015) 

1 dataverdi mangler grunnet for kort dataserie for beregning av normalverdi 
2 dataverdi mangler fordi parameter ikke er observert ved stasjon 
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Figur 5: Månedsnormaler for nedbør (mm) over perioden 1961-1990 for utvalgte meteorologiske stasjoner i Vaksdal (kilde: 
eklima.no). Fossmark og Evanger er ikke inkludert grunnet korte dataserier. 

 
Figur 6: Nedbørførende vindretning for 50540 Bergen -Florida (venstre, 1-døgn nedbør > 40 mm), 51010 Fossmark (midt, 1-
døgn nedbør > 10 mm) og 51980 Myrkdalen - Ondrahaugen (høyre, 1-døgn nedbør > 15 mm). 

 
Figur 7: Nedbørførende vindretning ved lufttemperatur < 1 °C for 50540 Bergen -Florida (venstre, 1-døgn nedbør > 15 mm), 
51010 Fossmark (midt, 1-døgn nedbør > 15 mm) og 51980 Myrkdalen - Ondrahaugen (høyre, 1-døgn nedbør > 15 mm). 
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2.3.2 Ekstremanalyser 
Som referanse for klimaforhold i skredområdene har vi benyttet interpolerte stasjons-data fra SeNorge2-
datasettet for perioden 1958 - 2015. SeNorge2 er interpolerte temperatur- og nedbørsdata basert på MET 
sine værstasjoner, som videre er brukt inn i en snømodell (HBV-modell) som beregner snøhøyde og 
nysnødybde. Datasettet har kontinuerlige daglige dataserier for perioden 1958 – 2015, med 1x1 km grid 
celler som dekker hele Norge. Dette gir homogene dataserier med korresponderende nedbør, temperatur 
og snødata for den aktuelle fjellsiden, og muliggjør en klimaanalyse mer tilpasset selve skredområdene, 
og ikke kun for stasjonslokasjonene. Vinddrift av snø vil imidlertid ikke representeres i et slikt datasett, 
og det er derfor viktig å se snøhøyder i sammenheng med vindobservasjoner og vintertemperatur. 

I klimaprofilene fra SeNorge er returperioder for årlig maks snøhøyde beregnet med gumbel-fordeling, 
mens returperioder for 1- og 3- dagers nedbør og nysnøtilvekst er beregnet med peak-over-threshold 
(POT)-metoden. Siden datasettet er interpolerte data, vil dataserier hentet fra posisjonen til en stasjon vil 
ligge nært stasjonsdata, men ikke være eksakt, og det er derfor også noen avvik i selve datasettet. Som 
kontroll av ekstremnedbørstatistikk fra SeNorge er returperioder fra SeNorge hentet ut fra posisjonen til 
utvalgte værstasjoner, og sammenlignet med returverdier beregnet med Gumbel-fordeling og NERC 
basert på observasjoner fra den gitte stasjonen (Tabell 3). Generelt ligger både 1- og 3- døgns 
nedbørsverdier fra SeNorge mellom gumbel og nerc for både 100 og 1000 års returperioder, og dataene 
vurderes derfor som representative for videre ekstremnedbørstatistikk i skredområdene. 

Tabell 3: Returverdier for nedbør, snøhøyde og nysnøtilvekst basert på SeNorge-dataserier hentet ut fra posisjonen til utvalgte 
værstasjoner. 

POSISJON NEDBØR SNØHØYDE  NYSNØTILVEKST 
 1-dagers 

(mm) 
3 – dagers 
(mm) 

Årlig maksverdi 
(m) 

1-dagers 
(mm) 

3 – dagers 
(mm)  

    100 1000 100 1000 100 1000 
SAMNANGER 191 248 280 310 3,38 4,55 125 179 155 179 
ØVSTEDAL 221 330 270 309 3,81 5,11 118 165 151 174 
BULKEN 101 126 150 162 2,04 2,75 67 82 87 94 
VOSSEVANGEN 89 118 136 158 0,69 0,92 51 67 69 96 
EKSINGEDAL 118 143 181 194 3,68 4,94 82 100 132 151 
GULLBRÅ 112 134 174 188 3,93 5,28 92 120 125 139 

 

2.3.3 Klimaforholdenes innvirkning på skredfaren 
Klimaanalysen indikerer at det kan inntreffe perioder med store snømengder og muligheter for snøskred 
og sørpeskred der terrenget ligger til rette for det i de høyereliggende områdene av kommunen, typisk 
over 400-500 m oh. Mesteparten av nedbøren kommer vind fra vestlig sektor, og dette betyr at østvendte 
fjellsider som hovedregel har større snømengder enn vestvendte fjellsider, noe det er tatt hensyn til ved 
input verdier (bruddhøyde) i modellkjøringer av snøskred med modellen RAMMS. 
 
I lavereliggende fjordstrøk kommer det meste av nedbøren som regn, og nedbørintensiteten kan være høy 
med muligheter for utløsning av både jord- og flomskred. I disse områdene vil det også være hyppige 
innslag med mye vann og temperaturvekslinger rundt frysepunktet, noe som indikerer hyppig 
steinsprangaktivitet der de geologiske forhold ligger til rette for det. 
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2.4  Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har fått tilsendt følgende oversikt over tidligere utredninger i områdene: 

Tabell 4: Tidligere skredutredninger i kartleggingsområdene 

Område Stad Tidspunkt  Utarbeidd av Kommentar 
Dale Dalseiddalen 1975-04-26 UiB, Askvik 1975 Steinsprang 
Dale Dale tettstad: 

Kvamstoberget, 
tunnel, 
Kvamstovegen 8, 
Fjellvegg 
Langgardsvegen, 
øverst i 
Laugårdslien 

  Noteby Undersøkelse av 
rasfare, forslag til 
sikring 1979.  

Stanghelle Stanghelle vest Planarbeid Noteby 1981/82 
 

Vaksdal Vaksdal idrettsplass   Statens 
naturskadefond 
/Dyno 

Bekymring 1982. 
Nedsprenging av 
steinblokk.  

Stanghelle Stanghelle aust og 
Dalevågen 

  Noteby 1982 I samband med 
planarbeid 

Dale Dale barnehage 1994-03-08 Noteby 1994 Steinsprang 
Vaksdal Tveitane, bustadfelt   Multiconsult 2005 Rasfarevurdering 
Dale Skogsveg 

Nordafjellet, Dale 
2010-06-01 SVV  Steinsprang.  

Stanghelle Stanghelle 
barnehage 

Bekymrings
melding 

SVV mars 2011 Barnehage rive 

Dale Dale E16, v 
Beitlatunnelen 

2011-04-09 SVV +NGI Steinskred 

Stanghelle Ny Barnehage 
Stanghelle 

Planarbeid Multiconsult des 
2011 

  

Stanghelle Stanghelle skule 
/Idrettsanlegg 

Planarbeid 
leikeområde 

Multiconsult 2011   

Ekse Gullbrå 2012-02-28 SVV notat Snøskred 
Boge Boge, utgliding mur 2012-09-19   NVE 
Dale Dale E16, ved Dale 

sentrum 
2012-03-18 SVV 20.03.12 Steinskred 

Dale Dalegarden Nord Planarbeid 
2014 

Sweco Reguleringsplan 

Dale Kupebekken 2012-11-06 Vaksdal 
kommune 

Kupebekken. Ising 
og skredvurdering 

Dale BKK, Dale Skredfare-
vurdering 

Multiconsult 2013 I samband 
med byggjesak 

Dale Steinskred Dale 
E16  

2014-05-21   Steinskred. Same 
stad som 7 

Dale Dale, 
Kvamstovegen 

Bekymrings
melding 

  18.06.2015. 
Multiconsult. 
Målingar er utført 

 
I tillegg har NGI funnet følgende rapporter fra områdene i sine arkiver: 
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Tabell 5: NGI rapporter fra kartleggingsområdene 

Område Prosjektnavn Prosjektnr. År 
Stanghelle Skredfare ved Stanghelle barnehage, Vaksdal 

kommune 20110404 2011 
Dale Skredfare vurdering ved Dale i Vaksdal 20110495 2011 
Stanghelle Bergensbanen vest - Prosjekt sørpeskred 884024 1988 
Dale Snøskredfare Dalekvam 79419 1979 
Dale Undersøkelse av steinsprang på Dale, Vaksdal 

kommune 76413 1976 
Brakestad Befaring på Brakestad i Eksingedalen i anledning 

steinskredfare, Vaksdal, Hordaland S.131 1956 
Stamnes Befaring på Vik, Stamnes i Bruvik i anledning faren 

for steinsprang S.076 1955 
 
 

3. Metodikk for fastsettelse av faresoner 
for dette oppdraget 

Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av skredfaglig skjønn og 
erfaring, Vurderingene skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som 
underbygger bruk og forståelse av geologiske data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og annen 
historikk, vurderinger og modelleringer fram til fastsetting av faresoner. Disse er kort omtalt nedenfor. 

3.1  Skredhistorikk 
Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene og 
de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en 
skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også 
gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. NGI har brukt følgende kilder for å samle 
inn informasjon om tidligere skred: 
 

• Nasjonal skreddatabase tilgjengelig via NVEs nettsider og skrednett.no 
• Intervju av lokalkjente under befaringen og via telefon 
• Vegvesenets egne database på vegkart.no 
• Bygdebøker – alle bygdebøker for Vaksdal kommune er digitalt tilgjengelig fra 

Nasjonalbiblioteket, nb.no 
• Egne observasjoner av skredspor under befaringen 
• Flybildestudier  
• Beskrivelser i rapporter som vi har fått tilsendt eller selv har funnet i prosjektet 

 
 
NGI har benyttet og vurdert historisk informasjon i Nasjonal skreddatabase på skrednett.no. Disse 
registreringene har ofte en unøyaktig stedsangivelse og i en del tilfeller er tolkningen av kildetekstene 
ikke i samsvar med en vurdering av hvilke skredtyper som er sannsynlig ut fra en geomorfologisk 
tolkning. Mange av registreringene er dessuten hendelser mot veg som nedfall av is og stein fra lokale 
vegskjæringer, noe som ikke vurderes i farekartleggingen. Opplysningene er likevel nyttige som 
utgangspunkt for intervjuer med lokalpersoner, videre litteratursøk og egne faglige vurderinger. 
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Bygdebøker, lokalhistoriske skrifter og intervju gir en del informasjon om tidligere hendelser. Vi har 
prøvd å vurdere opplysningene med en kildekritisk tilnærming og se omtalene av hendelsene i lys av 
tiden da de inntraff og hvordan senere tolkninger av disse er gjort. Kulturelle, klimatiske og 
sosioøkonomiske forhold som er forskjellig fra de som eksisterer i dag, antas i mange tilfeller å ha hatt 
stor betydning.   
 
Tidligere skredhendelser er i noen grad observert ute i terrenget. For eksempel vil spor etter nyere 
snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen. Steinskredblokker som var for store til å ryddes 
bort med tidligere tiders redskap er også i mange tilfeller blitt liggende som vitnesbyrd på 
steinspranghendelser. Likevel er det slik at grunneierne som oftest utbedrer skader etter skred og 
flomhendelser. Skredblokker fjernes fra utmark og bebygde områder, og brukes til steingjerder, murer 
eller annet. Det ryddes etter flomskred, og dreneringsforhold og bekkeløp utbedres og sikres. Samlet betyr 
dette at spor etter skred kan være borte, og at tidligere skredhendelser ikke trenger være relevant for 
dagens farevurdering.  
 
NGI har vektlagt historisk informasjon der hendelsen med rimelig sikkerhet kan stedfestes. Dette gjelder i 
noen tilfeller hendelser tilbake til tidlig på 1900-tallet, men ofte er eldre hendelser så usikre at de i liten 
grad har praktisk nytte i arbeidet. Hendelser siste 100 år er ofte mye sikrere, og har vært viktige i NGIs 
arbeid.   
 
En oversikt over skredregistreringer er gitt i Vedlegg A og er vist på registreringskartene Vedlegg 1C-
17C. 

3.2  Høydemodeller, skyggekart og helningskart 
En digital høydemodell (DHM) er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget som gir 
informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet. 
 
Kartleggingsområdene i Vaksdal kommune er dekket med en høyoppløselig DHM generert fra flybasert 
laserskanning. Denne DHM er veldig nøyaktig, og NGI har i dette prosjektet benyttet terrengmodell med 
en oppløsing på 2x2 m innenfor alle kartleggingsområdene, bortsett fra de øvre delene av fjellsidene ved 
Fosse i Bergsdalen. Her har vi benyttet terrengmodell med oppløsning 10x10 m. 
 
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra 
høyoppløselige DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner, 
løsneområder, skredavsetninger osv. 
 
Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser bratthet av terrenget for hvert punkt i datasettet i 
forhold til nabopunktene. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder 
for skred. Helningskartet som vises i Vedlegg 1B-17B er delt i følgende klasser: 

• 25° til 30°: mulige løsneområder for jordskred 
• 30° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred 
• 45° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang 
• 60° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang  
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3.3 Kartanalyser i GIS 
Som en del av forarbeidet utføres en rekke kartanalyser ved hjelp av Geografisk Informasjons System 
(GIS). Disse er nyttig under feltarbeidet, samtidig som resultatene kan vurderes og verifiseres i felt. 
Resultatene fra disse analysene inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faresoner. 
 
3.3.1 Kildeområder 
En rekke analyser utføres på detaljerte terrengmodeller i Geografisk Informasjons System (GIS) i forkant 
av feltarbeidet, for å identifisere potensielle kildeområder for skred som skal vurderes i felt: 

• Steinsprang: Områder brattere enn 45° 
• Snøskred: Områder brattere enn 30° og analyse av skogdata (SATSKOG) viser lite skog* (*analyse 

av SATSKOG-data hvor nD<= 0,0025 og BHD <= 0,16 m, hvor nD er antall trær per m2×BHD og 
BHD er brysthøydediamter, NGI 2016) 

• Jordskred: Områder med helning ca. 25°-45°, sett i sammenheng med terrengform og tilgang til 
vann (resultatet fra GIS-analyse av dreneringsveier), samt løsmassetype  

• Flomskred og sørpeskred: Bekker og forsenkninger hvor større vannmengder vil drenere ved 
ekstrem nedbør. Resultat fra GIS-analyse av dreneringsveier med i noen tilfeller beregning av 
nedbørfelt benyttes. 

 
3.3.2 Dreneringsveier 
Potensielle dreneringsveier blir funnet gjennom terrenganalyse i GIS, med bruk av verktøyet Flow 
Accumulation i ArcGIS, basert på terrengmodell med 1 m oppløsning. Denne analysen er nyttig for å 
visualisere de naturlige dreneringsveiene i terrenget som kan bli vannførende under kraftige 
nedbørshendelser. Resultatet av analysen er et raster hvor verdien i hver celle angir hvor mange andre 
celler som tilfører cellen vann. Jo høyere verdi, jo større område leder vann til cellen. Ved å filtrere bort 
alle celler under en terskelverdi, vil dreneringsveiene visualiseres i kartet. I analysen kan det skilles på 
mindre dreneringsveier, og områder med høyere forventet vannføring i nedbørsperioder. Disse områdene 
er typisk mer utsatt for erosjon og skred, og er et relevant grunnlag for våre skredfarevurderinger. 
Flomskred og vannrelaterte massebevegelser følger i stor grad dreneringsløpene som er identifisert ved 
hjelp av denne analysen. 
  
3.3.3 Geomorfologisk tolkning fra skyggekart 
Skyggekart er en visningsmåte av en digital høydemodell (DHM) som gir et relieffkart av terrenget. 
Skyggekart fra høyoppløselige DHM gir en god representasjon av terrenget og er svært nyttige i 
skredkartlegging for å gjøre geomorfologisk tolking. Kartene brukes for identifisering av 
skredavsetninger og erosjonsformer (herunder løsmassevifter, ur, skredblokker og andre typer 
sammenhengende og usammenhengende skredavsetninger, samt raviner og andre erosjonsformer), 
skredbaner og vegetasjonsgrenser. Sistnevnte kan tolkes ut fra skyggekart fra en digital overflatemodell 
(DOM) hvor vegetasjonen er med.  En DOM gir detaljert informasjon om skogen på tidspunktet dataene 
ble innhentet, bl.a. tetthet av skog, hogstfelt, som kan verifiseres i felt.  
 
3.3.4 Studie av relevant tilgjengelig kartmateriale 
Som grunnlag for våre farevurderinger utføres studier av relevante kart og foto. Dette vil gjøres som en 
del av forarbeidet, og benyttes under feltbefaringen. Dette inkluderer: 
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• Aktsomhetskart for skred 
• Berggrunnskart 
• Løsmassekart 
• Satellittbilder og historiske flybilder 
• Oversikt over etablerte sikringstiltak fra NVEs kartkatalog  

 

3.4 Betydning for skredfaren 
3.4.1 Topografi 
Topografien har stor innvirkning på hvilke typer skred som kan forekomme og hvor ofte de løsner. I 
tillegg vil topografien bestemme utbredelsen av skred nedover fjellsiden. Viktigste parameter foruten 
terrenghelning er terrengform. Skred vil oftest bli utløst der det er stor ansamling av vann og snø, dvs. i 
konkave terrengformer som f.eks. skåler og forsenkninger.  

3.4.2 Klima 
Klimaforholdene vil ha innvirkning på hyppigheten av skred. Foruten nedbørintensiteten vil også 
vindretning ha betydning, og da særlig for snøskred. Temperaturen vil være bestemmende for nedbørtype 
og hvor mye snø som legger seg opp. I de kystnære og lavereliggende strøkene lengst sør og vest i 
Vaksdal vil derfor jord- og flomskred ha størst mulighet for å bli utløst, mens det i Eksingedalen og 
Bergsdalen vil være større sannsynlighet for snøskred. Steinsprangaktiviteten er i mindre grad avhengig 
av klimaforholdene. 

3.4.3 Skog 
Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog kan også bremse 
opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang og dermed redusere rekkevidden av skredmassene. Skogen 
vil derfor ha betydning for utstrekningen av faresonene. Vi har tatt utgangspunkt i NGI-rapporten 
"Forslag til kriterier for vernskog mot skred" for å vurdere skogens betydning for skredfare (NGI, 2015). 
 
I mange av de vurderte områdene dekkes deler av fjellsidene av tett skog under befaringene. Det har stor 
betydning for vurderingen av utbredelsen av faresonene. Mange steder vokser skogen i dag tettere og 
høyere opp i fjellsidene på grunn av redusert beitetrykk og skogshogst, men også som følge av et mildere 
klima. Det er derfor sannsynlig at skredforholdene mange steder har endret seg de siste 50-100 årene på 
grunn av endringer i vegetasjonen. På den annen side har for eksempel monokluturer av gran på store felt, 
sammen med industrielt skogbruk med større maskiner, ført til mer snauhogst i fjellsidene Lokalt kan 
dette føre til betydelig økning av skredfaren. 
 
Snøskred er den skredtypen som påvirkes i størst grad av vegetasjonsforholdene. Dersom skogen står tett 
helt til toppen av fjellsida vil skogen binde snødekket og hindre utløsning av skred. Skog nedover i 
skredbanen vil også bremse skredmassene, men for store skred med høy hastighet vil skogen i liten grad 
påvirke utløpslengden. 

Tett skog vil også redusere faren for utløsning av løsmasseskred ved at røttene forankrer løsmassedekket. 
I tillegg vil vegetasjonen forbruke vann som reduserer vanninnholdet i jorda slik at mulighetene for 
oppbygning av kritisk porevannstrykk minker. På den annen side kan røtter redusere stabiliteten når det 
blåser og stammene vaier i vinden, eller ved at jorddekket får et angrepspunkt for erosjon når trær velter 
og røttene river opp humusdekket. 



 
 

 

Dokumentnr.: 20170428-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 24  

Skog i kildeområdene kan derimot øke faren for steinsprang, fordi rotsprengning er en vanlig 
utløsningsårsak for løsriving av blokker. Skog nede i skredbanen vil redusere muligheten for at blokker 
klarer å forsere skogbeltet, og vil dermed kunne redusere rekkevidden av steinsprang.  

Skog i og langs et dreneringsløp vil kunne ha effekt på graden av medriving av skredmasser for flom- og 
sørpeskred. Tett skog i kildeområder for disse skredtypene vil også påvirke sannsynligheten for utløsning, 
men effekten er litt mer usikker. 

Skogens innvirkning på skredfaren vil variere avhengig av type vegetasjon med hensyn på hvor stor 
belastning den tåler, hvor tett den står og hvilken diameter stammene har. Tette plantefelt av voksne trær 
vil ha størst sikringseffekt. Graden av innflytelse vil også i stor grad påvirkes av hvor stor del av fjellsiden 
som er dekket av skog og bredden på skogbeltet. Skog langt nede i fjellsiden vil ha mindre muligheter for 
å bremse skredmasser. Det er utfordrende å gi presise vurderinger av skogens effekt på skredhyppighet og 
utstrekning av faresonene. Skogpolygonkartene i vedlegg F viser skog som er vurdert å ha tilstrekkelig 
stor stammediameter og stå tett nok til at den har en beskyttende effekt og bidrar til å redusere faren for 
alle typer skred. Hogst av markert skog i vedlegg F kan føre til endringer i faresonene. Til å vurdere disse 
områdene har vi foruten flyfoto og observasjoner benyttet data fra SATSKOG for å beregne hvor mye 
trevirke som finnes per flateenhet, noe som kan gi et mål for skogens verneeffekt (NGI, 2016). 
Regulering av skogen kan her omfatte både flatehogst av skog og etablering og vedlikehold av 
skogsveger. 

3.5 Feltkartlegging 
Feltkartleggingen ble gjennomført av Frode Sandersen og Vidar Kveldsvik med bil og helikopter i 
perioden 14-17. august 2017. I faglig utfordrende terreng ble terrenget også fotgått. Under befaringen ble 
det lagt vekt på kartlegging av følgende faktorer: 

• Kildeområder for skred: Type skred og størrelsen på skredene 

• Skredbanen: Terrengforhold som påvirker utbredelsen og rekkevidden av skred 

• Spor etter tidligere skred (utfall, erosjon, avsetninger eller skader i skogen) 

• Intervju med lokalkjente med kjennskap til tidligere skredhendelser 

3.5.1 Kildeområder 
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. 
 
Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghelningen er 
større enn 45º. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og overheng som har utviklet seg over lang tid 
grunnet forvitring. 
 
Jordskred utløses helst i skråning der det ligger løsmasser og der terrenget er brattere enn 25-30º. Tett 
skog vil forankre jorddekket å redusere faren for utglidninger. Løsmasser med stort finstoffinnhold som 
for eksempel leire, kan bli utløst i enda slakere terreng. 
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Flomskred blir gjerne utløst i bekkeløp eller som følge av jordskred fra bratte sideskråninger som fyller 
opp løpet. De kan bli utløst i løp med helning helt ned mot 10-15o. 
 
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. 
 
I ruglete og uoversiktlig terreng vil det i mange tilfeller være vanskelig å skille de ulike kildeområdene 
fra hverandre. Mindre skrenter, små åpninger i vegetasjonen og skråninger med løsmassedekke som 
vanskelig lar seg presentere på kart i målestokk 1:5000 vil i slike tilfeller måtte fremstilles på en forenklet 
måte ved å slå sammen større områder med angivelse av mest dominerende skredtype. 
 

3.5.2 Skredbanen 
Skredbanen følger gjerne forsenkninger eller kanaliseringer i terrenget. Våte skredmasser med stort 
vanninnhold følger gjerne eksisterende bekkeløp. Alle større bekkeløp vil kunne bli masseførende i 
flomsituasjoner, og derfor er det vanlig å inkludere alle større bekker som går i løsmasser og viser tegn på 
erosjon i faresonen. Steinsprang vil også bli kanalisert av forsenkninger i terrenget, men helleformede 
blokker som oppnår stort spinn kan rulle på skrå av fallretningen i terrenget. I noen tilfeller vil også 
jordskred kunne generere raviner i fjellsiden. 

I foten av skrentområder med hyppige utfall vil det med tida avsettes urmasser. Noen av urene er gamle 
og avsatt like i etterkant av istiden for ca. 10.000 år siden. De aller fleste utfall vil fanges opp i urene, men 
av og til kan store blokker fortsette forbi urfoten å rulle ut på flaten nedenfor. Urer kan også genereres 
som følge av utvasking av løsmasser i blokkrik morene. 

Tørre snøskred vil i liten grad påvirke terrengforholdene, men hyppige og ferske skred vil sette spor i 
vegetasjonen. Markerte overganger i tre4bestander kan være indikasjon på at det har gått snøskred. 
Snøskred med stor hastighet kan slå ut av forsenkninger og gå over rygger. Det samme er tilfellet med 
snøskya som gjerne går i fronten av tørre snøskred. 

3.5.3 Utløpsområdet 
Våte skredmasser vil gjerne erodere i løsmassedekket og føre masser som legger seg opp som en 
vifteformet avsetning i dalbunnen. Mest vanlig er slike vifter ved utløpet av bekkeløp med hyppig 
flomskredaktivitet. I flomsituasjoner er det fare for at det eksisterende bekkeløpet fylles opp og bekken 
finner et nytt løp over viften. Derfor må slike vifter i sin helhet betraktes som potensielle fareområder og 
inkluderes i 1/5000 og i noen tilfeller også i 1/1000-faresonen. For store vifter der mesteparten av 
massene ble avsatt i forbindelse med avsmeltningen av innlandsisen og løpene følger dype nedskjæringer 
over viften, kan deler av viften i dag være inaktiv. 

Steinblokker som ligger utenfor urfoten kan være vitnesbyrd på tidligere steinsprang. Ytre blokkgrense 
vil gi en indikasjon på hvor langt ut 1/5000 faresonen når ut i dalbunnen. Ofte kan det være vanskelig å 
skjelne en moreneblokk som har blitt fraktet med isen fra en skredblokk som stammer fra steinsprang. I 
jordbruksområder kan skredblokker ha blitt fjernet fra innmark, og i slike tilfeller kan faresonene gå forbi 
ytre skredblokkavsetning. I skråninger med velutviklet ur er det vanlig å bruke urfoten som en indikasjon 
på utbredelsen av 1/100-faresonen. 
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Ferske snøskredavsetninger kan lett observeres før vekstsesongen for alvor kommer i gang, men slike 
spor vil fort forsvinne når det har gått noen år. I noen tilfeller kan store snøskred dra med seg steinblokker 
ut på flat mark. 

3.6  Registreringskart 
Registreringer som er indikasjon på tidligere skredaktivitet er vist i kartvedleggene 1C-17C. Kartene 
inkluderer følgende registreringer: 

• Alle skredhendelser innsamlet i dette prosjektet (se kap. 3.1) samt punkter med skredhendelser fra 
Nasjonal skreddatabase 

• Løsneområder for skred relevant for utarbeidede faresoner 
• Tolkede skredavsetninger som ur, antatt steinsprangblokk, løsmassevifte etc. 
• Skredrelevante landformer som rygg, skredkant og levée 
• Observerte tegn på aktiv erosjon 
• Skredbaner 
• Dreneringsveier (beregnet ved hjelp av terrengmodell) 
• Eksisterende sikringstiltak  

 
Under kartleggingen har vi tatt med de viktigste registreringene som har betydning for utbredelsen av 
faresoner.  Skredhendelser fra skrednett.no og andre kilder er vist som et punkt dersom hendelsen ikke 
med rimelig sikkerhet kan stedfestes. Utbredelsen av skred som vi med rimelig sikkerhet kan stedfeste er 
tegnet inn som polygon i kartet. 
 
I Vaksdal er det en klar overvekt av utløsningsområder for steinsprang og spor etter steinsprang i form av 
urer. Dette reflekteres også i at 90 % av skredhendelsene er kategorisert som steinsprang. 

3.7  Modellering 
Beregningsmodeller kan være et viktig supplement når endelig plassering av faregrensene skal foretas. I 
ruglete terreng med små og sammensatte kildeområder som er vanskelig å skille fra hverandre vil 
modellering være lite hensiktsmessig å gjennomføre ettersom modellene ikke er utviklet for slike 
terrengforhold. Bruk av modeller vil heller ikke gi ekstra informasjon dersom det er gode registreringer 
av historiske hendelser eller tydelige spor i terrenget som for eksempel skredblokker og vifter. Ingen av 
dagens modeller er direkte relatert til årlig sannsynlighet. Modellkjøringer av dimensjonerende skredtype 
er foretatt i utvalgte områder hvor det antas at det kan gi ekstra informasjon i forhold til 
faresonevurderingene, særlig med hensyn på vurdering av utbredelse av skred. Vi har benyttet følgende 
modellverktøy, som er nærmere beskrevet i avsnittene under. 
 
Skredtype Dynamiske modeller  Topografiske/statistiske 

modeller 
Snøskred RAMMS Avalanche Alfa/beta-modellen 
Steinsprang RAMMS Rockfall Forhold mellom maks. 

utløp og løsnepunkt, 
topp ur og høyde av 
fjellside 

Rockyfor3D 

Flomskred RAMMS Debris Flow Alfa/beta-modellen 
tilpasset jord- og 
flomskred 

Sørpeskred RAMMS Debris Flow  
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Eksempler på kjøringer med de ulike modellene er vist på kart i Vedlegg 1D-17D. 
 

3.7.1 RAMMS – AVALANCHE 
RAMMS AVALANCHE for simulering av utbredelse av snøskredets tette del har gått gjennom en 
prosess med uttesting og kalibrering mot målinger og observasjoner av snøskred i Alpene. I tillegg har 
NGI utført en del justeringer av kalibrering mot målinger fra NGIs forsøksfelt Ryggfonn på Strynefjellet 
og snøskred observasjoner i Norge. Valg av friksjonsparametere er gjort ut fra verdier i Tabell A1. 
Simuleringer bli gjort med en 5 m gridoppløsing basert på en 1 til 10 m terrengmodell.  
 
Tabell 6. Friksjonsparametere for RAMMS snø avhengig av returperiode, skredvolum og kanaliseringsgrad. 

 
Bruddhøyde for et flakskred inngår som en viktig input-verdi i simuleringene. Vi har på bakgrunn av 
klimaforholdene i Vaksdal benyttet bryddhøyde 0.75-1.25 m avhengig av eksposisjon i forhold til 
fremherskende vindretning; lavest i østvendte fjellsider og høyest i østvendte fjellsider. Friksjonsverdiene 
er valgt ut fra størrelsen på utløsningsområdene; Fosse "Large avalanche", Stavenes "Medium avalanche" 
og på Brakestad, Norddalen og Ekse "Small avalanche", alle med returperiode "300-Year". 
 
Simuleringene er antatt å indikere utbredelse av sjeldne snøskred med returperiode rundt 300-1000 år (se 
Vedlegg 1D-17D). 
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3.7.2 RAMMS – DEBRIS FLOW 
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 to modulene 
RAMMS Avalanche og RAMMS Debris flow. 
 
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 på grunn av manglende vannføringsdata i de 
bratte bekkene. 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. 
 
På bakgrunn av disse vurderingene har vi benyttet stort sett følgende verdier i våre simuleringer i denne 
rapporten: 
µ = 0.05 
ξ = 250 − 500  m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3 
 
Vi har også benyttet denne modulen for sørpeskred, og friksjonsparameterne er kalibrert ut fra et 
begrenset antall simuleringer av kjente sørpeskred. Vi har i hovedsak benyttet følgende verdier i våre 
simuleringer i denne rapporten: 
µ = 0.05 
ξ = 250 − 1000  m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3 
 

3.7.3 RAMMS – ROCKFALL 
RAMMS Rockfall er et program for simulering av steinsprang. Modellen ble tilgjengelig i april 2015, og 
er utviklet av SLF og WSL i samarbeid med ETH. Programmet bruker en hard-contact, rigid-body 
tilnærming, og baserer seg på blokk-bakke interaksjon med friksjonsparametere som påvirker blokkens 
overflate. Her vil hard-contact, rigid body fremstillingen påføre bremsende krefter på blokkens kanter og 
hjørner. Blokkens form vil derfor bli tatt hensyn til i blokk/bakke interaksjonen. 
 
Den naturlige variasjonen i sprett defineres automatisk basert på blokkform og orientering ved kontakt. 
Detaljert beskrivelser av modellens oppbygning finnes i brukermanualen (Ramms rockfall usermanual 
v1.6). Ruhet og hardhet på terrenget inkluderes i modellen ved å kartlegge de forskjellige terrengtypene ut 
ifra feltobservasjoner, hellingskart eller flybilder.  
 
Terrengkategoriene er: 

• Extra soft 
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• Soft 
• Medium soft 
• Medium 
• Medium hard 
• Hard 
• Extra hard 
• Snow  

Blokkene i modellen kan defineres realistisk ved bruk av verktøyet "real rock geometries" som er 
blokkformer samlet inn ved å laserskanne blokker i felt. Disse blokkene eksisterer i modellen, og volumet 
kan endres av brukeren. Blokkene i programmet blir ikke fragmentert, men vil bestå som hele blokker 
gjennom hele simuleringen. Modellen inkluderer også gyroskopiske krefter som er introdusert av rotasjon 
av blokkene. Dette gjør det mulig å modellere hjulblokker som kan ha et ekstremt langt utløp. 
 
Vegetasjon inkluderes i modellen som shapefiler. Disse kartlegges i ArcGIS og eksporteres direkte som 
shapefil til RAMMS rockfall. Modellen legger til en bremsende effekt på blokkene der det er lagt på 
skog. Denne bremsende effekten gjelder for hele området. Effekten av skogen er også sterkt påvirket av 
størrelsen på blokkene. De forskjellige verdiene for vegetasjon er: 

• Åpen skog – 20 m2/ha 
• Medium skog – 35 m2/ha 
• Tett skog – 50 m2/ha  

I tillegg kan vann/myr legges inn i modellen som en shapefil. Dette vil ha en bremsende effekt på 
blokkene.  
 
Generelt er over 45⁰ helling ansett som potensielt løsneområde for steinsprang. 
 
Modellene er kjørt på 1m terrengmodell. Bruk av en 1m terrengmodell fanger opp viktige variasjoner i 
terrenget, men gjør også simuleringene tidkrevende. Derfor er det valgt å bruke linjer i de øverste delene 
av bratt terreng (over 45⁰) som løsneområdet fremfor polygon. Simuleringene kan da tolkes å gi et "worst 
case" scenario, da de er sluppet fra øverste mulige posisjon.  Det er brukt et minimum på 5 tilfeldige 
orienteringer for hver blokk i startpunktet. Antall blokker per simulering varierer ut fra lengden på 
løsneområdet representert ved linjer, da det i modellen settes antall punkt per linje.  
 
Størrelsen på blokkene er variert fra 1 til 10 m3 ut fra observasjoner under befaringene og flyfoto.  

3.7.4 Statistisk-empirisk modell (α-β modell) 
Den statistiske/topografiske α/β-modellen er utviklet ved NGI og gir maksimal utløpsdistanse 
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 parametere. Parameterne som har vist seg å være mest 
betydningsfulle er gitt i Tabell 2, jfr. Figur 8. 
 
Tabell 7. Topografiske parametere 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. 
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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. 
 
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 terrengparameteren. 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 gjennomsnittlig 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). 
 
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. 
 

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 i Norge er i dag α=0.96 β -1.4°,med 
standardavvik  2.3° og korrelasjonskoeffisienten er 0.92. 
 
I det kartlagte området har vi vurdert at rekkevidden for mange skredbaner med en nominell årlig 
sannsynlighet 1/1000 til å samsvare godt med middelverdien av α der skredbanen er en jevn parabel. Ved 

β 

y=c2x2+c1x+c0 

Skredbane 

10°-punkt 
Maksimal 

rekkevidde 

100m 

Best tilpassede 

parabel 

θ 

H 

α 

Figur 8 Topografiske parametere som beskriver terrengprofilet. 
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spesielt store skred kan α-verdien med fratrekk av ett standardavvik (2.3°) være brukt. Modellen brukes 
for å gi en relativ størrelse for en skredbane. 

3.8  Fastsetting av faresoner 
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede 
sannsynlighet for alle typer skred.  

Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede 
skredutløp, har vært i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vektlegging av ulike datasett 
og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig 
tilpasset til de ulike skredbanene.  

I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagte område vil det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger 
til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skredtype innenfor områdene. Hvis flere 
skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av faresonene vil dette omtales.  

4. Delområder
4.1  Område 1 – Stavenes-Sandvik 
Kartleggingsområdet dekker en skråning nederst i en fjellside med høyde rundt 700 m. Skredaktiviteten er 
relativt lav, men de fleste skredtyper kan forekomme både fra lokale brattkanter nede i 
kartleggingsområdet, og større snø-, sørpe- og flomskred fra høyere opp i fjellsida. 

4.1.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke. Terrenget er ruglete med 
flere mindre skrenter, utflatinger, rygger og forsenkninger. Det er krevende å få oversikt på grunn av tett 
skog flere steder (Figur 9). Vi har prøvd å forenkle vurderingene ved å benytte en grovere terrengmodell 
(10x10 m) slik at det er de litt større terrengformasjonene som blir avgjørende for faresoneringen. Bruk 
av en detaljert terrengmodell (1x1 m) vil føre til at det blir veldig mange små lokale faresoner som gjør 
det vanskelig å få oversikt. 
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Skogen, bestående av blandingsskog, dekker det meste av fjellsida, men helt øverst er det partier uten 
skog. 

Figur 9 Sandvik til venstre og Stavenes til høyre. 

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området. 

4.1.3 Skredhistorikk 
I Skrednett har det blitt registrert steinsprang ned på E16 lengst øst i området, men begge hendelsene er 
sannsynligvis fra fjellskjæringen. I tillegg er det registrert flere hendelser oppe i fjellet, men disse ligger 
svært nær tunneltraseen og er trolig hendelser som har skjedd inne i tunnelen. Det er en 
steinspranghendelse i 1879 omtrent midt i kartleggingsområdet med svært usikker stedsangivelse: 

Banearbeidar Olai Eliassen Kronenæs, 27 år gammal, med bustad på Staveneset omkom den 5. februar 
1879. Gravferd 9.2.: ”Blev under Arbeide paa Jernbanen rammer af en Sten, der løsnede i Fjeldet og 
kastede ham i Søen. Liget fandtes 3 dage efter.” ”Omkom ved ulykkelig Hendelse paa Stavenes. Død paa 
Bergens Sygehus”. Anleggsulykke. Nærare lokalisering manglar. 

4.1.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred, snøskred og flomskred. Vi har benyttet 
følgende inputverdier i simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-avalanche Small avalanche 300 years 

Bruddhøyde 120 cm 

Ramms debris flow Utløsningsvolum 5.000 og 16.000 m3 

µ = 0.1 og ξ = 100-200 
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4.1.5 Skredfarevurdering 

4.1.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang kan forekomme fra flere lokale skrenter med begrenset høydeforskjell. Hovedinntrykket fra 
befaringen er at skrentene virker ganske stabile, og utfallshyppigheten er lav. Vi har derfor ikke angitt 
1/100 faresone for de fleste skrentpartiene. Rekkevidden til eventuelle utfall er generelt kort og vil i stor 
grad bestemmes av lokale terrengforhold som kan bestemmes ut fra kart. Bruk av modeller vil ikke være 
hensiktsmessig under slike terrengforhold. 

Faresoneringen har tatt utgangspunkt i de større og sammenhengende skredpartiene for å forenkle 
lesbarheten. Alle småskrenter ligger innenfor angitte kildeområder, men vi ikke klarer å skille ut hver 
enkelt skrent på kartet vist i Vedlegg 1C.

4.1.5.2 Snøskred 
Et større snøskred kan bli utløst fra et skogfritt område oppunder toppen av fjellsida. Modellkjøringer 
viser at skred kan nå ned til fjorden, men det kan ikke observeres spor etter skred i vegetasjonen. Vi har 
derfor kun inkludert 1/1000-faresonen i kartleggingsområdet og fareområdet er ført ned til fjorden basert 
på simuleringene med modell. For øvrig kan det bli utløst mindre skred fra lokale bratte partier, men vi 
vurderer at skred fra disse områdene ikke vil nå kartleggingsområdet. 

4.1.5.3 Sørpeskred 
Sørpeskred kan ikke utelukkes i de to største bekkene som renner i fjellsida: bekken som kommer ned 
Klubbagjelet i vestlige del og bekken som renner ned mot Sandviki i øst. Det er vanskelig å angi eksakt 
hvor sørpeskred kan bli utløst ettersom sørpe og is kan bli revet med tilfeldig nedover i bekkeløpene i 
flomsituasjoner. Også flomskred kan bli utløst i disse bekkeløpene, og simuleringer viser at skredmasser 
kan nå ned til fjorden. Det ble ikke observert spor etter skred, og vi vurderer derfor at 1/100-faresonen 
ikke kommer inn i kartleggingsområdet.   

4.1.5.4 Jord- og flomskred 
Noen bratte jordskråninger lengst vest i området kan gi opphav til grunne utglidninger. Disse vil få kort 
rekkevidde, og faresonene er bestemt ut fra lokale terrengforhold, og rekkevidden lar seg vanskelig 
beregne ved bruk av modeller. Flomskred kan forekomme i de to bekkeløpene beskrevet under 
beskrivelsen av sørpeskred. Vi har simulert flomskred langs to av de største bekkesystemene i området 
som viser at sjeldne skred kan nå helt ned mot sjøen. Simulering av sørpeskred vil stort sett være lik 
simulering med flomskred, og vi har derfor ikke kjørt modeller med denne skredtypen. 

4.1.5.5 Effekt av skog 
Det står relativt tett blandingsskog i store deler av fjellsida bortsett fra et smalt parti helt øverst. Skogen 
vil foruten å redusere faren for utløsning av snøskred og jordskred i terreng brattere enn 30⁰ også ha en 
bremsende effekt på skred som er i bevegelse. En forsvarlig skjøtsel av skogen som er vist Vedlegg 1F er 
derfor viktig. 
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4.2  Område 2 – Boge 
Kartleggingsområdet omfatter et bratt område utenfor sidedalen Bogadalen, og bebyggelsen ligger på 
mektige løsmasseavsetninger. 

Vi antar at faren for jordskred i bratte løsmasseskråninger er hovedutfordringen i området. I tillegg kan 
det forventes materialtransport i elva ut fra Bogadalen. Steinsprang er dominerende faretype i nordlige del 
av kartleggingsområdet. 

4.2.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består i hovedsak av diorittisk til granittisk gneis og migmatitter. Men det er 
mindre belter med fyllitt og glimmerskifer. Løsmassedekket er tynt i de øvre delene med mye bart fjell, 
mens det i nedre deler er angitt å være tynt morenedekke av NGU, selv om vi mistenker at dette er 
breelvavsetninger fra Bogadalen.  

Skogen, bestående av blandingsskog, dekker stort sett hele fjellsiden, men i nedre del er det åpen 
innmark med gras (Figur 10). 

Figur 10 Boge. 

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området, men NVE har gitt en uttalelse 
om utglidning av en mur på grunn av sig. 
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4.2.3 Skredhistorikk 
Det er registrert to løsmasseskred ned mot jernbanen i Skrednett. Vi vurderer at begge er utglidninger i 
skjæringsskråningen. 

4.2.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred og flomskred. Vi har benyttet følgende 
inputverdier i simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-debris flow Utløsningsvolum 12.000 m3 

µ = 0.1 og ξ = 100-200 

Ramms-rockfall Bakkeforhold er funnet ut fra flybilder 

Blokkstørrelse 1-3 m3 

4.2.5 Skredfarevurdering 

4.2.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene i nordenden av 
kartleggingsområdet. Her ligger det flere skrenter langt ned i fjellsida, og modellkjøringer indikerer at 
steinsprang kan nå ned til fjorden. Ut fra observasjoner synes utfallshyppigheten å være lavere enn 1/100 
ettersom vi ikke kunne observere skredblokker nede i kartleggingsområdet. Slike blokker kan ha blitt 
fjernet fra innmark, og faretypen kan derfor ikke utelukkes. 

Det ligger ikke bolighus innenfor 1/1000-faresonen. 

4.2.5.2 Snøskred 
Skogen står såpass tett at faren for store snøskred er liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i 
kartleggingsområdet. 

4.2.5.3 Sørpeskred 
Bekkeløpet ut fra Bogedalen kan gi opphav til sørpeskred, men det er vanskelig å angi kildeområder for 
sørpeskred eksakt ettersom snø og is kan bli dratt med tilfeldig nedover i bekkeløpet i flomsituasjoner. 
Helningen på løpet er såpass bratt at skredmasser kan nå ned til fjorden, og dette blir verifisert av 
simuleringer med bruk av Ramms-modellen for flomskred. 

4.2.5.4 Jord- og flomskred 
Flere bratte jordskråninger kan gi opphav til mindre overflateutglidninger med kort rekkevidde. Under 
befaringen kunne det observeres sig i flere av skråningene, men det var ingen spor etter større skred. Vi 
antar derfor at skredhyppigheten er lavere enn 1/100. Skråningene er såpass lave at de ikke egnet til å 
gjennomføre simuleringer av skredutbredelse. Faresonene er angitt skjønnsmessig ut fra observasjoner av 
lokale terrengforhold. 

1/1000-faresonen går tett inntil flere bygninger, men vi er usikre på om de får stor nok kraft til å gjøre 
vesentlige materielle skader. 
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Flomskred i elva ut fra Bogedalen kan også forekomme, men observasjoner av løpet indikerer at denne 
skredtypen er lite aktiv. Modellkjøringer viser at skredmasser har potensiale til å kunne nå ned til fjorden, 
og 1/1000 faresonen er derfor trukket ned til sjøen. 

4.2.5.5 Effekt av skog 
Mesteparten av de bratte områdene i øvre deler av fjellsiden er dekket av skog som er viktig for å hindre 
utløsning av snøskred. Skogen vil også ha en bindende effekt på skråningene dekket av løsmasser ovenfor 
bebyggelsen. Innenfor det kartlagte området er det mye gammel beitemark uten skog, men enkelte bratte 
skråninger har skog som har en liten effekt på stabilisering av skråningene.' 
 
Vi har angitt skog som bør skjøttes slik at skogen opprettholder sin verneeffekt i Vedlegg 2F. 

4.3  Område 3 – Vaksdal 
Kartleggingsområdet dekker et stort areal rundt tettstedet Vaksdal. Flere bratte fjellsider omkranser 
kartleggingsområdet. Steinsprang vurderes å være dimensjonerende faretype i størstedelen av området. 

4.3.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen nord i området består av ryolitt, ryodacitt, dacitt og keratofyr. I sør er det øyegneis, granitt 
og foliert granitt. Løsmassedekket er tynt i de øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er 
stedvis mektige breelv- og elveavsetninger.  
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 11). 
 

  
Figur 11 Vaksdal. Til venstre nordlige del rundt idrettsanlegget, til høyre sørlige del ved Vaksdal kirke. 

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
Faren for steinsprang er vurdert for boligfeltet Tveitane som ligger øst for idrettsanlegget av Multiconsult 
i 2005 og senere i 2007 med nærmere angivelse av sikringstiltak. Foruten sikring av et avløst bergparti 
oppe i fjellsida ble det foreslått å sette opp en voll bak gnr/bnr 14/266, Bjørkelia 17. 

4.3.3 Skredhistorikk 
Det har blitt registrert flere skred av alle typer i Skrednett mot E16 og mot jernbanen. Stort sett er det 
skred som har løsnet i fjell- og løsmasseskjæringer. Det ligger også opplysninger om et jordskred i 1864 
der en person skal ha omkommet, men plasseringen er svært usikker. 
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Under befaringen ble det registrert to mindre overflateutglidninger i en bratt skråning på sørsida av 
Sædalen. NGI har ikke mottatt opplysninger om at skred har gått mot bebyggelse. 

4.3.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelser 1, 3 og 5 m3. Kantede blokker. 

For noen skrentområder har vi funnet det lite hensiktsmessig å bruke modeller ettersom terrenget er lite 
egnet til modellkjøringer og gir lite ekstra informasjon i forhold til observasjoner i felt. 

4.3.5 Skredfarevurdering 

4.3.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. Faresonene er 
trukket basert på observerte skredblokker under befaringen supplert med kjøringer med Ramms. Størst 
fare for utfall synes det å være lengst nord i kartleggingsområdet ovenfor idrettsanlegget og Tveitane 
boligfelt i Sanddalen. Modellkjøringer indikerer at blokker kan nå mot bebyggelsen, men vi vurderer at 
bebyggelsen ligger marginalt utenfor 1/1000-faresonen. Flere boliger ligger derimot innenfor 1/5000-
faresonen. 

Det er også et skrentområde ovenfor bensinstasjonen og butikken som er oppsprukket og må det forventes 
utfall. Basert på observasjoner av blokker mener vi at bebyggelsen også her ligger utenfor 1/1000-
faresonen. 

Ovenfor Vaksdal kirke er det flere skrentpartier, og modellkjøringer indikerer at eventuelle utfall kan nå 
ned mot kirken. Ut fra observasjoner virker bergoverflaten relativt massiv og sannsynligvis er det lav 
utfallshyppighet. Skogen står så tett at det er vanskelig å få oversikt over blokkutbredelse nedover i 
skråningen. Deler av kirkebygget er vurdert å ligge så vidt innenfor 1/1000-faresonen, men bygget virker 
så solid bygget at det trolig er liten fare for betydelige bygningsmessige skader.  

Videre sørover er det også mange skrentpartier oppe i fjellsida, men her virker berget stabilt, og vi antar 
at blokker ikke vil kunne nå inn i kartleggingsområdet, bortsett fra ned en markert forsenkning der 
modellkjøringer indikerer større fare for at blokker skal komme ned. Et lokalt skrentparti like i overkant 
av jernbanen kan også være utsatt for steinsprang, men hyppigheten av utfall antas å være lav. 

4.3.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte og vegetasjonsfrie partier øverst i fjellsidene, men størrelsen og 
rekkevidden av skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 
Registreringen i Skrednett i 2011 av snøskred synes tvilsom med den angitte plasseringen. Muligens er 
det nedfall av is i veitunnelen som er beskrevet. 

4.3.5.3 Sørpeskred 
De topografiske forholdene ligger ikke til rette for utløsning av sørpeskred som kan nå 
kartleggingsområdet. Under feltbefaringen kunne det heller ikke observeres spor etter skredaktivitet. 
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4.3.5.4 Jord- og flomskred 
En forsenkning sør i undersøkelsesområdet har ifølge Skrednett ført et løsmasseskred ned mot jernbanen i 
1938. Denne forsenkningen kan muligens også samle så mye vann at det kan gå flomskred her.  

Flere bratte skråninger med løsmassedekke kan gi opphav til grunne utglidninger ved ekstremnedbør, 
særlig dersom det faller ut stein fra brattkanter som faller ned på vannmettet bakke. Det var få spor etter 
utglidninger inn mot kartleggingsområdet, bortsett fra to mindre utglidninger inne i Sædalen lengst øst og 
like utenfor kartleggingsområdet. For øvrig observerte vi ingen spor, og vi vurderer derfor at 
utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/100. Derimot har vi lagt inn 1/1000 og 1/5000 faresoner i 
tilknytning til disse bratte partiene basert på faglig skjønn og topografiske observasjoner gjort under 
befaringen. 

4.3.5.5 Effekt av skog 
Det står relativt tett blandingsskog i store deler av fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet. Skogen vil 
foruten å redusere faren for utløsning av snøskred og jordskred i terreng brattere enn 30⁰ også ha en 
bremsende effekt på skred som er i bevegelse. En forsvarlig skjøtsel av skogen (vist i Vedlegg 3F) slik at 
den opprettholder sin verneeffekt er derfor viktig 

4.4  Område 4 – Skreia (Skreidi) 
Kartleggingsområdet ligger nede ved fjorden ved foten av en skogkledd fjellside opp mot Bjørnafjellet 
752 moh. Det renner flere bekker ned mot gården Skreidi, og hovedutfordringen knyttet til skred er flom- 
og sørpeskred som kan komme ned langs disse bekkeløpene og ned bekkeløpet lengst nord. I den sentrale 
delen er steinsprang og jordskred potensielle skredtyper. 

4.4.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitter. Løsmassedekket er tynt med 
mye bart fjell. Dimensjonerende skredtype i sørlige del er sørpeskred langs bekkeløpene som kommer 
ned mot gården Skreidi.  

Skogen, bestående av blandingsskog, dekker størstedelen av fjellsida, men helt øverst er skogen mer 
glissen (Figur 12). 
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Figur 12 Skreia. Til venstre vestlige del, til høyre østlige del. 

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området. 

4.4.3 Skredhistorikk 
I følge Skrednett skal det ha gått jordskred ned mot gården Skreidi i 1880: 

"Udsat for Snee og Jord skreed" står det i Herredesbeskrivelsen. Det går forteljingar om mange skred 
her, mest jord- og steinskred som losna i fjellet ovanfor Skreiæ, særleg eitt stort som skulle ha gått på 
slutten av 1800-talet. Skredet gav mykje jordskade. 

Både tidspunkt og stedsangivelse er litt usikker. 

For øvrig er det det registrert steinsprang mot E16 lengst sør i området i 2005. 

4.4.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred og flomskred. Vi har benyttet følgende 
inputverdier i simuleringene. 
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Modell Input parametere 

Ramms-debris flow Utløsningsvolum 10.000 og 20.000 m3 

µ = 0,1 

ξ = 500 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1 m3. Kantede blokker. 

4.4.5 Skredfarevurdering 

4.4.5.1 Steinsprang og steinskred 
Det kan bli utløst steinsprang fra flere skrentpartier i fjellsida, men de fleste vil stanse før de når inn i 
kartleggingsområdet. Størst fare er det lengst nord og sør i området der skrentene ligger lengst ned i 
skråningen. Ut fra observasjoner av skredblokker, tidligere skredhendelser og modellkjøringer vurderer vi 
at steinsprang fra naturlig terreng kan nå E16 i sjeldne tilfeller, og 1/1000-faresonen når inn på veien. 
Ingen bebyggelse er vurdert å kunne nås av steinsprang.  

4.4.5.2 Snøskred 
Skogen står for tett til å kunne gi opphav til store snøskred som kan nå inn i kartleggingsområdet. 

4.4.5.3 Sørpeskred 
Sørpeskred kan bli utløst fra fire forskjellige bekkeløp som kommer ned lengst nord og sør i 
kartleggingsområdet. Det kunne ikke observeres spor etter skred under befaringen, og 
utløsningshyppigheten anslås å være sjeldnere enn hvert 100. år. Ut fra modellkjøringer kan det ikke 
utelukkes at skredmasser når ned til fjorden, men 1/1000-faresonen følger forsenkningene og berører ikke 
hus.  

4.4.5.4 Jord- og flomskred 
Flere bratte skråninger med løsmassedekke kan gi opphav til grunne utglidninger ved ekstremnedbør, 
særlig dersom det faller ut stein fra brattkanter som faller ned på vannmettet bakke. Det var få spor etter 
utglidninger inn mot kartleggingsområdet, bortsett fra to mindre utglidninger inne i Sædalen lengst øst 
like utenfor kartleggingsområdet. For øvrig observerte vi ingen spor, og vi vurderer derfor at 
utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/100. Derimot har vi lagt inn 1/1000 og 1/5000 faresoner i 
tilknytning til disse bratte partiene basert på faglig skjønn og topografiske observasjoner gjort under 
befaringen. 

Flomskred som følger de fire bekkeløpene vurderes derimot å være en mulighet, først og fremst på grunn 
av skredhendelsen i 1880 som vi mener har vært et flom- eller sørpeskred. Det kunne ikke observeres 
spor etter skred under befaringen, og utløsningshyppigheten anslås å være sjeldnere enn hvert 100. år.  

4.4.5.5 Effekt av skog 
Det står relativt tett blandingsskog i store deler av fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet. Skogen er 
svært viktig for å hindre utløsning av snøskred og jordskred i terreng brattere enn 30⁰ også ha en 
bremsende effekt på skred som er i bevegelse. En forsvarlig skjøtsel av skogen (vist i Vedlegg 4F) slik at 
den opprettholder sin verneeffekt er derfor viktig 



 
 

 

Dokumentnr.: 20170428-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 41  

4.5  Område 5 – Stanghelle 
Kartleggingsområdet dekker et stort areal nede ved fjorden rundt tettstedet Stanghelle og på begge sider 
av Hellestraumen. På østsida av Stanghelle ligger det en flere hundre meter høy stupbratt fjellside med 
hyppig steinsprangaktivitet. I vest og sentralt i kartleggingsområdet er det også brattkanter med 
skrentpartier og muligheter for steinsprang. 

Steinsprang er klart dominerende skredprosess og dimensjonerende for faresonene. 

4.5.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitter. Løsmassedekket er i all 
hovedsak tynt, men stedvis er det tykkere avsetninger med breelvavsetninger. Under de store skrentene er 
skredmateriale, stort sett i form av urmasser som stedvis er overgrodd.  
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker alle partier med løsmassedekke, men mangler i de bratteste 
partiene der det er berg i dagen (Figur 13). 
 

  
Figur 13 Stanghelle. Til venstre vestlige del, til høyre østlige del. 

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
Det er flere utredninger knyttet til planlagt ny barnehage like nordøst for jernbanestasjonen og for 
skoleområdet: Noteby A/S (1994) og NGI (2011). 

I tillegg er det noen eldre utredninger i forbindelse med planlegging av en utvidelse av boligområder på 
Stanghelle vest utført av Noteby A/S (1982). 

4.5.3 Skredhistorikk 
Foruten en rekke steinsprang mot E16 og mot jernbanen har det blitt registrert flere steinsprang på 
oversida av veiene Træshaugen og Brekkjen. 7. desember 2018 kom det et jordskred ned på Brekkjen 
som førte til at veien ble stengt.  Steinsprang rullet ute på lekeplassen til Stanghelle skule 25.12.2011. Det 
har også kommer flere bekymringsmeldinger angående et avløst fjellparti kalt Stortonolten et stykke opp i 
skrenten vist i Figur 14. 
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Figur 14 Stortonolten er markert med rød sirkel. 

4.5.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1-5 m3. Kantede blokker. 

4.5.5 Skredfarevurdering 

4.5.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. Faresonene er 
trukket basert på observerte skredblokker under befaringen supplert med kjøringer med Ramms. Størst 
utfallshyppighet er det fra skrentområdene øst i kartleggingsområdet. I tillegg er det flere mindre 
skrentområder inne i det bebygde området og lengst vest som viser steinsprangaktivitet.  

Under befaringen ble det observert flere nokså ferske utfall helt ned mot bebyggelsen i nedre del av 
Brekkjen der blokker har gått over veien og ned mot et garasjeområde. En skredblokk rullet inn på 
skoleområdet 1-2 år siden. En skredvoll er bygget halvveis opp mot skoleområdet. Basert på 
observasjoner og bruk av modeller vurderer vi at bolighusene ligger utenfor 1/1000-faresonen i dette 
området. 
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De mindre skrentområdene sentralt i kartleggingsområdet kan også gi opphav til blokkutfall, men ut fra 
observasjoner av lav oppsprekkingsgrad og få blokker langs foten av skrentene synes utfallshyppigheten å 
være lav. Vi har derfor utelatt 1/100-faresonen i disse skrentene. Faresonene er trukket basert på 
topografiske observasjoner gjort under befaringen. Det ligger ingen hus innenfor 1/1000-faresonen i dette 
området. 

Lengst vest går det en markert skrent rett i overkant av det kartlagte området langs bebyggelsen på 
oversida av veien Åslia. Fra denne skrenten kan det forekomme utfall, men en forsenkning som går langs 
foten vil redusere utløpslengden. På to lokaliteter er forsenkningen så grunn at blokker kan rulle ned mot 
hus, og det ble observert skredblokker ned mot flere av husene. Både Åslia 20 og 26 (Figur 15) ligger 
marginalt innenfor 1/1000-faresonen. Det er etablert en 2-3 m høy sikringsvoll ovenfor Åslia 32 som vil 
sikre dette huset. Videre mot øst ligger hus i større avstand til fjellfoten og skrentområdene virker mer 
stabile, og vi vurderer derfor at husene ligger utenfor 1/1000-faresonen. 

Skrenter og skjæringer langs E16 og jernbanen kan og har ført til steinsprang mot disse 
transportkorridorene, og mange steder går 1/100-faresonen over E16. 

 
Figur 15 Åslia 26 ligger så nær fjellfoten at blokker kan rulle ned mot huset. 

4.5.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte og vegetasjonsfrie partier øverst i fjellsidene, men størrelsen og 
rekkevidden av skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 
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4.5.5.3 Sørpeskred 
Under feltbefaringen kunne det ikke observeres spor etter skredaktivitet i bekkeløpene som renner i 
området. Topografiske forhold tilsier liten fare for denne skredtypen innenfor kartleggingsområdet. 

4.5.5.4 Jord- og flomskred 
Flere bratte skråninger med løsmassedekke kan gi opphav til grunne utglidninger ved ekstremnedbør, 
særlig dersom det faller ut stein fra brattkanter som faller ned på vannmettet bakke. Det var få spor etter 
utglidninger inn mot kartleggingsområdet, og det er særlig skråningen under de bratte fjellskrentene 
ovenfor veien Brekkjen som kan være utsatt. Det ble ikke observert spor etter skred, og vi vurderer derfor 
at utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/100. Derimot har vi lagt inn 1/1000 og 1/5000 faresoner i 
tilknytning til disse bratte partiene basert på topografiske observasjoner gjort under befaringen. 

Flomskred vurderes å utgjøre liten fare først og fremst fordi løsmassedekket er tynt og det ikke renner 
større bekker som kan erodere inn i kartleggingsområdet. . 

4.5.5.5 Effekt av skog 
Skogen står stedvis relativt tett i de nedre delene av skråningene, og den vil ha en viss bremsende effekt 
på steinsprang og jordskred. Skogen vil også ha en bindende effekt på løsmassedekket og redusere faren 
for utløsning av løsmasseskred. Vedlegg 5F viser skog med verneeffekt. 

4.6  Område 6 – Dalegarden 
Kartleggingsområdet dekker et lite område tvers over dalen i tilknytning til industriområdet på 
Dalegården med verksted og bensinstasjon nær inntil en stupbratt fjellside med steinsprangaktivitet. 
Steinsprang er dimensjonerende skredtype. 

4.6.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke og skredmateriale inntil den 
bratte fjellsida, mens dalbunnen har elveavsetninger.  

Skogen, bestående av blandingsskog, dekker områder med løsmassedekke (Figur 16). 
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Figur 16 Dalegarden, vestlige del med industriområde tett inntil en stupbratt fjellside. 

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området. 

4.6.3 Skredhistorikk 
I Skrednett er det registrert et snøskred i 2011 med stedsnavn Skreien. Denne registreringen må være 
feilplassert da det ikke er mulig med snøskred akkurat her. 

4.6.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1 m3, kantete blokker 

4.6.5 Skredfarevurdering 

4.6.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. Faresonene er 
trukket basert på observerte skredblokker under befaringen supplert med kjøringer med Ramms. 
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Hovedinntrykket er at bergoverflaten virker stabil med få spor etter ferske utfall. Unntaket er fjellsiden 
ovenfor kraftstasjonen tilhørende BKK og sørover ovenfor Geitabotnen mot sentralidrettsanlegget der det 
er større aktivitet. 

Det er bygget en sikringsvoll ovenfor bensinstasjonen og Dale industriområde 12. I tillegg er det gjort 
oppfyllingsarbeider videre mot sørvest som vil virke som en energidemper for steinsprang. 

Basert på modellkjøringer og terrengarbeidene vurderer vi at 1/1000-faresonen ikke når ned til bygninger 
i industriområdet. 

Et høydebasseng i Geitabotnen ligger utsatt til for steinsprang, og basert på observasjoner av skrentpartiet 
ovenfor vil antar vi at blokker kan nå vanntårnet rundt hvert 100. år i gjennomsnitt. 

Et kolleparti kalt Njuken midt i dalbunnen er omkranset av nærmest loddrette skrenter. Disse virker 
stabile, men vi kan ikke utelukke utfall og har derfor angitt en 1/1000-faresone rundt kollen.   

4.6.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte og vegetasjonsfrie i en bratte fjellsidene ovenfor industriområdet, 
men størrelsen og rekkevidden av skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå like langt 
som steinsprang. 

4.6.5.3 Sørpeskred 
Topografien tilsier liten fare for utløsning av sørpeskred. 

4.6.5.4 Jord- og flomskred 
Topografien tilsier liten fare for utløsning av jord- og flomskred, bortsett fra et bekkeløp på sørsida av 
dalen der flomskred ikke kan utelukkes. 

4.6.5.5 Effekt av skog 
På kollepartiet Njuken lengst øst i kartleggingsområdet står det skog som vil ha en bremsende effekt på 
steinsprang. For øvrig er det spredte skogspartier med verneeffekt, se Vedlegg 6F. 

4.7  Område 7 – Dale 
Kartleggingsområdet dekker en strekning på begge sider av Daleelva og Dalseiddalen med høye (typisk 
700 m) og stupbratte fjellsider med på begge sider. 

Steinsprang er i hovedsak dimensjonerende faretype, men i Kupebekken utgjør sørpeskred den største 
faren for bebyggelsen. Lengst sør ned Kvanngjelet kan snøskred nå lengst ut i dalbunnen. 

4.7.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke, skredmateriale og lommer 
med breelvavsetning nær utløpet av Bergsdalen og rene elveavsetninger langs Daleelva.  

Skogen, bestående av blandingsskog, er for det meste spredt i nedre del, men store flater med bart berg 
står uten skog (Figur 17). 



Dokumentnr.: 20170428-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 47  

Figur 17 Dale. Til venstre dalen inn langs Kupebekken, til høyre fjellsida vest for Dale sentrum. 

4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
Det er utarbeidet en rekke rapporter som omhandler skredfare i området. For steinsprang er de viktigste 
med tanke på faresonering, jfr. Kap. 6 Referanser: 

• Universitetet i Bergen (1975)

• Noteby A/S (1979, 1994, 1995)

• NGI (2006)

• Statens vegvesen (2011)

I tillegg er det gjort vurderinger for Kupebekken: 

• NGI (1979)

• Vaksdal kommune (2012)

4.7.3 Skredhistorikk 
Det har blitt registrert en rekke skredhendelser mot vei og jernbane, og da særlig steinsprang. Bl.a. har 
stein kommet ned på Sandlivegen ved Geitabakken. I noen tilfeller har steinsprang revet med seg 
løsmasser slik at skredene får mer karakter av å være jordskred. For bebygde områder er 
sørpeskred/flomskred registrert ved flere anledninger i Kupebekken. Vi har fått opplysninger om skred i 
1955 og 1970 da flere kjellere og dels første etasje ble fylt med vann, løsmasser og sørpe, og i 
nyttårshelgen 2010/2011 ble deler av bebyggelsen i området evakuert under en ekstrem værsituasjon. Ved 
noen anledninger har bebyggelsen langs bekken blitt evakuert som følge av fare for skred- En gammel 
Esso bensinstasjon ble rammet av steinskred i 1976. Det er også registrert steinsprang mot bebyggelsen 
lengst nord i Dalseiddalen. 

4.7.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av først og fremst steinskred, men lengst sør ned 
Kvanngjelet har vi også simulert snøskred. I tillegg har vi simulert sørpeskred i Kupebekken. Vi har 
benyttet følgende inputverdier i simuleringene. 
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Modell Input parametere 

Ramms-avalanche 

Ramms-debris flow 

Medium avalanche 

Bruddhøyde 120 cm 

µ= 0,05, ξ= 1000 og utløsningsvolum 5.000 m3

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1-5 m3. Kantede blokker. 

4.7.5 Skredfarevurdering 

4.7.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som i hovedsak er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. 
Faresonene er trukket basert på observerte skredblokker under befaringen supplert med kjøringer med 
Ramms og kjente skredhendelser. Mange steder virker bergoverflaten stabil med få spor etter ferske 
utfall, og for disse har vi antatt at utfallshyppigheten er lavere enn 1/100.  

På vestsida av dalen er det høye skrenter, og selv om bergoverflaten for en stor del er stabil ble det under 
befaringen observert mindre avløste blokker som kan gi utfall. Faresonene går ned på vei og jernbane, 
men det er få steder der bebyggelse ligger innenfor 1/1000-faresonen. Deler av bebyggelsen ved nordlige 
del av Beitlatunnelen har hatt skredhendelser nokså nær, og også modellkjøringer indikerer at blokker kan 
nå ned mot bebyggelsen. Basert på observasjoner av tidligere skred og modellkjøringer vurderer vi at 
flere bolighus ligger nært 1/1000-faresonen. Videre nordover til forbi veikrysset inn til Dale og 
Bergsdalsvegen er E16 sikret med wirenett. Videre nordover i Dalseiddalen har det vært flere hendelser 
der skred har nådd vei og jernbane, men skred truer ingen bebygde områder. 

I østlige deler av Dalseiddalen ligger bebyggelsen ganske nær foten av en stupbratt fjellside med urmasser 
langs foten som indikerer at det har vært hyppig steinsprangaktivitet. Flere hendelser med steinsprang 
som har stanset i nærheten av hus er registrert. Faresonene er i tillegg vurdert ut fra simuleringer med 
Ramms. Ut fra en samlet vurdering av observasjoner og modeller har vi vurdert at 1/1000-faresonen går 
tett inntil bebyggelsen langs hele strekningen. Ett hus er lagt innenfor denne faresonen (Altovegen 3, 
Figur 18) basert på huset ligger svært nær foten av en bratt fjellside med en lokal skrent nederst i fjellsida. 
Vi vil anslå at den årlige sannsynligheten for at skred når huset ligger rundt 1/300. 
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Figur 18 Altovegen 3 ligger innenfor 1/1000-faresonen. 

 Videre sørover og rundt nordsida av sentrumsområdet er fjellsidene ruglete med flere mindre 
skrentområder og bratte jorddekte skråninger. Stedvis er faresonen 1/100 utelatt fordi både berg og 
løsmasser virker relativt stabile, og 1/1000-faresonen er trukket på bakgrunn av terrengets utforming og 
observasjoner av skrenter og spor etter tidligere utfall. Ovenfor Dale kirke er det en brattkant som har gitt 
steinsprang som gikk mot barnehagen i 1994. I ettertid har det blitt satt opp to rekker med wirenett for å 
sikre barnehageområdet; ett nederst i brattkanten og ett nede på flaten rett i overkant av barnehagen. 
Faresonene er derfor trukket på oversida av barnehagen. 

Bebyggelsen øverst i Kvamstovegen ligger i foten av en bratt skråning med flere skrenter, men 
bergoverflaten virker relativt stabil og 1/1000-faregrensen er vurdert å ligge ovenfor bebyggelsen, bortsett 
fra Kvamstovegen 5 som så vidt ligger innenfor. Multiconsult (2014) har utarbeidet et notat etter 
bekymringsmelding fra huseier i Kvamstovegen 4, fordi det var observert sprekker i en mur på nedsida av 
veien på grunn av sig i skråningen. Vi har ikke gjort nærmere vurderinger av denne problemstillingen 
ettersom dette faller utenfor mandatet for denne rapporten. 
 
Bebyggelsen øst og ovenfor Bergsdalsvegen ligger i foten av en bratt skråning med muligheter for 
blokkutfall. Det ble ikke observert blokker inn mot bebyggelsen og modellkjøringer med Ramms 
indikerer at 1/1000-faresonen ligger ovenfor husene. 
 
På sørsida av elva og videre nedover mot kraftstasjonen (BKK, Figur 19) ligger det bebyggelse i foten av 
en skråning med sammenhengende skrentområder. Basert på observasjoner av skredblokker og 
modellkjøringer vurderer vi at husene ligger utenfor 1/1000-faresonen. Selve kraftstasjonen ligger mer 
utsatt og innenfor 1/1000-faresonen. Multiconsult (2013) har beskrevet skredfaren nærmere og har også 
gitt forslag til sikringstiltak i forhold til kravene beskrevet i TEK 17. 
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Figur 19 Administrasjonsbygget til BKK ligger innenfor 1/1000-faresonen. 

Videre sørover mot det sentrale idrettsanlegget er det kolleparti helt ned mot elva med et bratt skrentparti 
som kan gi opphav til steinsprang ned mot adkomstveien til anlegget. I den øvre delen av fjellsida er det 
sammenhengende skrentpartier med urmasser i foten der det forekommer jevnlige utfall. Basert på 
observasjoner av skredblokker og modellkjøringer kan skredblokker komme ned mot idrettsbanen 
tribuneanlegget. Vi vurderer likevel at 1/1000-faresonen ligger i overkant av anlegget fordi grove 
urmasser vil ha en bremsende effekt på eventuelle skred. 

4.7.5.2 Snøskred 
Snøskred kan bli utløst fra Kvanngjelet og fra fjellsida ovenfor. Skredmasser kan spre utover en 
vifteformet avsetning som ligger sør for idrettsanlegget. Basert på observasjoner av skader i skogen og 
modellkjøringer har vi lagt 1/1000-faresonen ned til den nye kunstgressbanen, men klubbhuset ligger 
marginalt utenfor denne faresonen. 

4.7.5.3 Sørpeskred 
I området rundt Kupebekken ligger flere hus innenfor 1/1000-faresonen ettersom det har vært registrert 
flere sørpeskred langs bekken. Det er utfordrende å vurdere eksakt hvordan skredmasser vil spre seg inn i 
det bebygde området, fordi veier, bygninger og murer vil påvirke retningen på skredstrømmen. 
Faresonene lar seg vanskelig beregne eksakt ved hjelp av modeller, og de er derfor trukket basert på 
faglig skjønn (minste motstands vei). Mest utsatt er Bergsdalsvegen 1, 8A og 10B, Kvamstovegen 1 og 2 
samt Østenvegen 2 som delvis også berøres av 1/100-faresonen (Figur 20). NVE har vært på befaring og 
vurdert mulighetene for sikring i 2012. 
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Figur 20 Området rundt Kupebekken som er usatt for sørpeskredfare. Rød strek angir grovt skredutsatt bebyggelse. 

4.7.5.4 Jord- og flomskred 
Flomskred kan også forekomme i Kupebekken, og under befaringen ble det registrert spor etter aktiv 
materialtransport i bekken. Likevel vurderer vi at sørpeskred utgjør en større fare.  

Den markerte vifta utenfor Kvanngjelet indikerer muligheter for flomskred i bekken som renner i gjelet, 
men snøskred antas å være dimensjonerende for faresonene. 

4.7.5.5 Effekt av skog 
Det står stedvis ganske tett skog i nedre deler av skråningene som vil ha en bremsende effekt på 
steinsprang og jordskred. Skogen vil i tillegg ha en bindende effekt på løsmassedekket og redusere faren 
for utløsning av jordskred. Skog med antatt verneeffekt er vist i Vedlegg 6F og 7F. 

4.8  Område 8 – Fosse 
Kartleggingsområdet ligger nede i dalen ved Fosse kraftverk. Dalbunnen ligger rundt kote 400, mens 
toppen av fjellene når opp til kote 800. Snøskred er dimensjonerende for faresonene i østlige delen av 
feltet, mens steinsprang er dimensjonerende i de vestre delene. 

4.8.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke. 
  
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 21). 
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Figur 21 Fosse. Til venstre vestlige del, til høyre østlige del med angivelse av utløsningsområde for snøskred. 

4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området. 

4.8.3 Skredhistorikk 
Det har blitt registrert flere snøskred i Skrednett, flest like øst for kartleggingsområdet der det kommer 
ned et stort snøskred. Snøskyen fra dette skredet gjorde store skader på gården i 1967 som førte til at et 
bolighus ble flyttet til en tryggere plass. Snøskredet som vist sentralt i området synes å ha en tvilsom 
plassering ut fra de topografiske forholdene. Like vest for området er det angitt et steinsprang i 2009. 

4.8.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av snøskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-avalanche Small avalanche 300 years 

Bruddhøyde 120 cm 

 

4.8.5 Skredfarevurdering 

4.8.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene vest for 
gårdsbebyggelsen. Flere skrentpartier kan gi opphav til utfall og basert på observasjoner av blokker og 
topografiske forhold vurderer vi at 1/1000-faresonen går ned til kraftverket, men ikke ned til hyttene som 
ligger lengst vest.  Kraftstasjonen vil neppe bli påført materielle skader ettersom bygningen er av betong. 

4.8.5.2 Snøskred 
Et stort snøskred kan bli utløst fra en stor forsenkning opp mot Munkafjell. Skredmasser vil kanaliseres 
ned en forsenkning og vil støte mot en bratt motfylling i dalbunnen som ble anlagt i forbindelse med 
etablering av kraftanlegget. Når skredmassene treffer en slik brå overgang vil det kunne oppstå en snøsky 
som har stor kraft og som kan bevege seg over lange avstander. Dette skjedde ved skredhendelsen i 1967 
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da flere bygninger på Fosse gård ble skadet av trykket fra snøskya. Våningshuset ble flyttet til tryggere 
plass. 

Basert på denne hendelsen og simuleringer med Ramms har vi tegnet 1/1000-faresonen bort til den østlige 
del av gårdsbebyggelsen. Deler av gården er nå fraflyttet. 

For øvrig er det kun fare for utløsning av mindre snøskred fra mindre åpninger si skogen og fra svaberg, 
men skredene vil få kort rekkevidde og vurderes ikke å kunne nå kartleggingsområdet. 

4.8.5.3 Sørpeskred 
Under feltbefaringen kunne det ikke observeres spor etter skredaktivitet i bekkeløpene som renner i 
området, men et bekkeløp som kommer ned sentralt i området er vurdert å kunne gi opphav til mindre 
skred. Vi har ingen opplysninger om tidligere skred, og det kan heller ikke ses spor i terrenget etter 
skredhendelser. Vi vurderer derfor at den årlige sannsynligheten for skred er mindre enn 1/100, men vi er 
usikre på om det kan inntreffe skred. 1/1000-faresonen er derfor trukket ned til dalbunnen langs dette 
løpet. 

Modellkjøringer vurderes å være lite hensiktsmessig under de rådende terrengforhold pga. usikkerhet 
knyttet til både hvor skredene eksakt blir utløst og til hvor store de blir. Faresonene må derfor baseres på 
observasjoner av de lokale terrengforholdene (kanaliseringsgrad og helningsforhold). 

4.8.5.4 Jord- og flomskred 
Vi kunne ikke observere tegn på ustabile løsmasseskråninger, og vi vurderer at faren for jordskred er 
liten. Heller ikke flomskred er ansett å utgjøre noen stor fare, og eventuelle skred langs bekkeløpet 
sentralt i området vil inkluderes i faresonene som er trukket for sørpeskred. 

4.8.5.5 Effekt av skog 
I østre del der snøskredet kommer ned vil skogen til en viss grad bremse snøskred. Skogen vil også kunne 
bremse eventuelle sørpe- og flomskred som kommer ned bekkedalen sentralt i kartleggingsområdet, se 
Vedlegg 8F. 

4.9  Område 9 – Vik 
Kartleggingsområdet dekker dalføret som går opp fra fjorden i nordlig retning på begge sider av 
Vikavegen. Skråningene på begge sider er bratte med høyde 200 m på vestsida og 400 m på østsida. 

Steinsprang er dimensjonerende faretype. 

4.9.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er morenedekke, stedvis overdekket med urmasser.  
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker stort sett begge fjellsidene (Figur 22). 
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Figur 22 Vik. Til venstre, nedre del, til høyre øvre del. 

 

4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
Noteby A/S har beskrevet skredfaren for et bolighus i Vikavegen 2 med utredelse om forslag til sikring i 
1995. Dette sikringstiltaket er ikke gjennomført. 

4.9.3 Skredhistorikk 
Det foreligger ingen informasjon om tidligere skredhendelser innenfor kartleggingsområdet. 

4.9.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1-3 m3. Kantete blokker. 

 

4.9.5 Skredfarevurdering 

4.9.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. Faresonene er 
trukket basert på observerte skredblokker som var godt synlige under befaringen. Modellkjøringer ble 
derfor vurdert til å gi lite ekstra informasjon i forhold til trekkingen av faresoner. Størst utfallshyppighet 
er det fra skrentområdene på østsida av dalen. Her går faresonen ned mot foten av skråningen, men selve 
bebyggelsen er vurdert å ligge utenfor faresonene. Det går også en bratt skrent med spor etter utfall ned 
mot fjorden lengst sør i området, og blokker kan falle ned på Eidslandsvegen. 

Et bratt kolleparti (Husåsen) nord for kartleggingsområdet har flere skrentpartier som kan gi opphav til 
steinsprang, men det ble ikke observert blokkutfall ned mot bebyggelsen. Faresonene er derfor stort sett 
trukket ovenfor bebyggelsen, bortsett fra Vikavegen 49 som ligger innenfor 1/5000-faresonen. 

På vestsida er det flere mindre skrentpartier som kan gi opphav til steinsprang, men utfallshyppigheten er 
vurdert lav basert på at bergoverflaten i hovedsak virker stabil. Basert på observasjoner gjort under 
befaringen og modellkjøringer har vi vurdert at det ikke ligger bebyggelse innenfor 1/1000-faresonen. 
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Lengst sørvest i kartleggingsområdet ligger det et bolighus i foten av en bratt fjellside med flere 
skrentområder (Vikavegen 2, Figur 23). Dette huset er tidligere vurdert med hensyn til skredfare, og faren 
ble ansett så stor at det ble foreslått å sette opp et wirenett ovenfor huset (Noteby, 1995). Dette tiltaket er 
ikke gjennomført og huset ligger innenfor 1/1000-faresonen. 

 
Figur 23 Bratt skrent ovenfor Vikavegen 2 som kan gi steinsprang ned mot huset (Foto: Vaksdal kommune). 

4.9.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte og vegetasjonsfrie partier øverst i fjellsidene, men størrelsen og 
rekkevidden av skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 

4.9.5.3 Sørpeskred 
Under feltbefaringen kunne det ikke observeres spor etter skredaktivitet i bekkeløpene som renner i 
området. 

4.9.5.4 Jord- og flomskred 
Flere bratte jordskråninger kan gi opphav til mindre overflateutglidninger med kort rekkevidde. Under 
befaringen kunne det observeres sig i noen av skråningene, men det var ingen spor etter større skred. Vi 
vil derfor anta at skredhyppigheten er lavere enn 1/100. Skråningene er såpass lave at de ikke egnet til å 
gjennomføre simuleringer av skredutbredelse. Faresonene er angitt skjønnsmessig ut fra observasjoner av 
lokale terrengforhold. 
 
Flomskred vurderes å være en lite aktiv prosess i området og vurderes ikke å ha innflytelse på faresonene. 

4.9.5.5 Effekt av skog 
Skogen har stedvis verneeffekt ved at den vil ha en bremsende virkning av steinsprang og jordskred. 
Aktuell skog er vist i Vedlegg 9F. 
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4.10 Område 10 – Sanden-Stamnes 
Kartleggingsområdet ligger nede ved fjorden, og skråningene er høyest og brattest i den østre delen av 
området der fjellsidene er typisk rundt 300 m høye. 

Steinsprang er dimensjonerende faretype. 

4.10.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
bratte skråningene og på kollepartiene. Et daldrag som går inn i østlig retning fra Stamneshella har 
breelvavsetninger med stor mektighet. Her er terrenget relativt slakt, men lokalt har dette partiet raviner. 
 
For øvrig er det bratte skråninger med skrenter nord og øst i kartleggingsområdet, lokalt med urmasser i 
foten av skrentene.  
 

Figur 24 Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 

4.10.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
Vest for kartleggingsområdet i Stamnes sentrum har Sweco (2013) utarbeidet detaljerte faresoner for 
skred i naboområdet mot vest. 

4.10.3 Skredhistorikk 
I Skrednett er det to registreringer av steinsprang (2003 og 2015) ned på Eidslandsvegen. Den første 
hendelsen skyldes utfall fra lokal veiskjæring, mens skredet i 2015 har løsnet fra naturlig terreng flere 
hundre meter over veibanen. I tillegg er det registrert et snøskred ned på veien i Kuvika i 2011. Dette har 
antageligvis vært et våtsnøskred som har blitt utløst på de bratte svabergene ovenfor veien. 

4.10.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1-2 m3. Kantet blokk. 
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4.10.5 Skredfarevurdering 

4.10.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. Faresonene er 
trukket basert på observerte skredblokker under befaringen. Blokker ligger godt synlig i terrenget, og 
modellering vil derfor ikke gi noen ekstra informasjon i forhold til fastsetting av faresoner.  

Hovedinntrykket er at de bergoverflaten virker stabil med få spor etter ferske utfall, og for disse har vi 
antatt at utfallshyppigheten er lavere enn 1/100. Størst utfallshyppighet er det fra skrentområdene ovenfor 
Eidslandsvegen i Kuvika og sørover mot Stamnes skole der faresonene går ned til fjorden. Her ligger det 
ett bolighus innenfor 1/1000-faresonen (Eidslandsveien 899, Figur 25). 

 
Figur 25 Hus i Eidslandsveien 899 ligger innenfor 1/1000-faresonen. 

I tillegg er det høye skrentområder ovenfor Stamnes skole lengst i sørøst, men bergoverflaten virker her 
stabil med få observerte skredblokker langs foten av skrenten. Skoleområdet er derfor vurdert å ligge 
utenfor 1/5000-faresonen. Faresonene er vurdert å ligge nært inntil foten av den bratte skråningen basert 
på lav utfallshyppighet og markert overgang mellom skrent og det flate terrenget nedenfor. 

Det er også muligheter for blokkutfall fra skrentpartier i nordvestlig retning opp fra Kuvika, men også her 
virker utfallshyppigheten å være lav. Faresonene blir begrenset av et daldrag som går langs foten av 
skråningen, og observasjoner av blokker viser at blokkene ikke klarer å passere over forsenkningen som 
går ved foten av skrentene. 
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For øvrig er det flere skrentpartier på sørsida av kollepartiet Halahaugane. Bergoverflaten er her lite 
oppsprukket med ingen observasjoner etter tidligere utfall. Utfallshyppigheten er lavere enn 1/100, men 
ettersom det er usikkerhet knyttet til muligheten for utfall på lengre sikt, har vi inkludert en 1/1000 
faresone nær inntil skråningsfoten. Ingen bebyggelse ligger innenfor 1/1000-faresonen.  En lang 
sammenhengende skrent går på nordsida av Halahaugane, og denne er stedvis oppsprukket med hyppige 
utfall, men rekkevidden er kort på grunn av terrengforholdene. Lengst nordvest er det en brattkant med 
bratte svaberg med stabilt berg. 

4.10.5.2 Snøskred 
Svaberg ovenfor Kuvika og i brattkanter lengst nordvest kan det bli utløst mindre våte snøskred når det 
slår om til mildvær etter større snøfall. Slike skred har imidlertid kort rekkevidde. Bebyggelsen ligger nær 
opptil brattkantene, men vi vurderer at bebyggelsen ligger utenfor 1/1000-faresonen. 

4.10.5.3 Sørpeskred 
Under feltbefaringen ble det ikke observeres spor etter skredaktivitet i bekkeløpene som renner i området. 

4.10.5.4 Jord- og flomskred 
Løsmassedekket i de bratte skråningene tynt og kan kun gi opphav til grunne jordskred med liten størrelse 
og rekkevidde. Vi kunne ikke observere spor etter tidligere hendelser, og sannsynligheten for skred er 
mindre enn 1/100 per år. På lengre sikt kan det ikke utelukkes utglidninger, og vi har inkludert 1/1000 
faresone nedenfor noen av disse skråningene der de topografiske forholdene indikerte størst fare basert på 
observasjoner gjort under befaringen. Vi kunne heller ikke observere større bekker med spor etter erosjon, 
og faren for flomskred vurderes som liten. 

4.10.5.5 Effekt av skog 
Stedvis står det skog som har en bremsende effekt på steinsprang og jordskred. I tillegg vil skogen ha en 
bindende effekt på løsmassedekket og redusere faren for jordskred, og skog med antatt verneeffekt er 
markert i Vedlegg 10F. 

4.11 Område 11 – Oterstadneset-Hagen-Berget 
Kartleggingsområdet ligger i ulendt terreng med flere skrentområder. Skråningene ovenfor området er for 
det meste dekket med skog. 

Steinsprang er dimensjonerende faretype. 

4.11.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre og bratte delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke. Under noen av 
skrentområdene er det stedvis spredte urmasser.  
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker det meste av skråningene (Figur 26). 
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Figur 26 Berget til venstre og Hagen til høyre. 

4.11.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området. 

4.11.3 Skredhistorikk 
Det har blitt registrert ett steinsprang ned på Eidslandsvegen i 2006. NGI stiller seg litt tvilende til om 
hendelsen er riktig plassert på kartet. Mer sannsynlig er at blokken har kommet ned ca. 100 m lengre mot 
sør der veien går i foten av et skrentparti. 

4.11.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1 m3. Kantet blokk. 

 

4.11.5 Skredfarevurdering 

4.11.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene i området. 
Faresonene er trukket basert på observerte skredblokker under befaringen, og for noen av kildeområdene 
har vi i tillegg kjørt simuleringer med Ramms. For øvrig er terrenget småkupert og oversiktlig, og 
modellering er lite hensiktsmessig for å få ekstra informasjon utover det som kan observeres. 

Hovedinntrykket er at bergoverflaten virker stabil med få spor etter ferske utfall, og for disse har vi antatt 
at utfallshyppigheten er lavere enn 1/100. Størst utfallshyppighet er det fra skrentområdene lengst sør i 
kartleggingsområdet.  

For øvrig er det ingen bygninger som ligger innenfor 1/1000 faresonen, men flere bygninger ligger 
innenfor 1/5000-faresonen både på Berget og Hagen. Faresonene er vurdert ut fra observasjoner av lokale 
terrengforhold. 
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4.11.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte og vegetasjonsfrie partier øverst i fjellsidene, men størrelsen og 
rekkevidden av skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 

4.11.5.3 Sørpeskred 
Under feltbefaringen kunne det ikke observeres spor etter skredaktivitet i bekkeløpene som renner i 
området. 

4.11.5.4 Jord- og flomskred 
Løsmassedekket har liten mektighet, og vi vurderer faren for jordskred til å være liten. Bekkeløpene i 
området viste ingen tegn på aktiv erosjon. 

4.11.5.5 Effekt av skog 
Skogen som dekker store deler av fjellsidene vil ha en bremsende effekt på steinsprang og jordskred, og 
skog med antatt verneeffekt er markert i Vedlegg 11F. 

4.12 Område 12 – Eidslandet 
Kartleggingsområdet dekker et stort areal innerst i Eidsfjorden med flere bratte skråninger med høyde 
300-500 m.  

Steinsprang er dimensjonerende faretype. 

4.12.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitter. Løsmassedekket er tynt i de 
øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke og skredmateriale, stort sett i 
form av urmasser som stedvis er overgrodd. I de lavereliggende områdene er det mektige breelve-
avsetninger og elveeavsetninger. Flere flate terrasser samsvarer med øvre marine grense som ligger rundt 
50 moh.  
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 27). 
 

 
Figur 27 Eidslandet. Til venstre vestlige del, til høyre østlige del. 
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4.12.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til tidligere utredninger av skredfaren i området. 

4.12.3 Skredhistorikk 
Det har blitt registrert to steinsprang (2007 og 2013) ned mot Eidslandsvegen lengst vest og nord i 
kartleggingsområdet der veien går tett inntil et skrentparti med oppsprukket berg. 

4.12.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-rockfall Blokkstørrelser 1-3 m3. Kantet blokk. 

 

4.12.5 Skredfarevurdering 

4.12.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den skredtypen som er dimensjonerende for utbredelsen av faresonene. Faresonene er 
trukket basert på observerte skredblokker under befaringen supplert med kjøringer med Ramms. 
Hovedinntrykket er at bergoverflaten virker stabil med få spor etter ferske utfall, og for disse har vi antatt 
at utfallshyppigheten er mindre enn 1/100. Størst utfallshyppighet er det fra skrentområdene lengst vest 
og nord der Eidslandsvegen kommer inn i kartleggingsområdet fra nord. I tillegg er det skrentområder 
nord og øst som viser steinsprangaktivitet. Særlig under Storfjellet og Husfjellet er det store og 
sammenhengende områder med ur som indikerer at aktiviteten har vært og fortsatt er stor, men de aller 
fleste blokkene vil fanges opp i urene før de når inn i kartleggingsområdet. 

Flere av skrentområdene virker relativt stabile med lav utfallshyppighet, og for disse har vi ikke angitt 
1/100-faresone. De øvrige faresonene er vurdert ut fra observasjoner av skredblokker gjort under 
befaringen der slike kunne observeres, for øvrig har vi benyttet modellberegninger og lokale 
terrengforhold.  

Et KLV-bygg tilhørende BKK i Nordheimsvegen 20 ligger helt inntil en rundt 40 m høy skrent med 
avløste blokker (Figur 28). Det ble under befaringen observert relativt ferske skredblokker som hadde falt 
ned på den smale utflatingen i bakkant av bygget. Bygget er solid bygget i betong, og faren for skader 
som er så store at det representerer fare for personer som oppholder seg inne i bygget anses som liten.  

For øvrig er det ingen bygninger som ligger innenfor 1/1000 faresonen, men flere bygninger ligger 
innenfor 1/5000-faresonen  
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Figur 28 Administrasjonsbygg (BKK) som ligger skredutsatt i Nordheimsvegen 20 

4.12.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte og vegetasjonsfrie partier øverst i fjellsidene, men størrelsen og 
rekkevidden av skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 

4.12.5.3 Sørpeskred 
Under feltbefaringen kunne det ikke observeres spor etter skredaktivitet i bekkeløpene som renner i 
området. 

4.12.5.4 Jord- og flomskred 
Noen bratte jordskråninger lengst vest i området ovenfor Eidslandsvegen 2108 kan gi opphav til 
overflateutglidninger, særlig dersom det forekommer utfall av steinsprang når løsmassedekket er 
vannmettet. Ettersom det ikke kunne observeres spor etter tidligere utglidninger anser vi at faren er liten, 
og 1/100-faresonen er derfor ikke inkludert. De øvrige faresonene er vurdert ut fra lokale terrengforhold. 
Flomskred vurderes å være en lite aktiv prosess i området og vurderes ikke å ha innflytelse på faresonene. 

4.12.5.5 Effekt av skog 
Skogen markert i Vedlegg 12F vil ha en stabiliserende effekt på løsmassedekket og redusere faren for 
jordskred. I tillegg vil skogen bremse eventuelle steinsprang og jordskred. I de høyest liggende områdene 
vil skogen også hindre utløsning av store snøskred som kan nå ned i kartleggingsområdet.  
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4.13 Område 13 – Flatekvål 
Kartleggingsområdet går i foten av en bratt og rundt 500 m høy fjellside. Lengst øst er det mer eller 
mindre sammenhengende skrentområder med ur i nedkant. Flere graskledte flater finnes i skråningen 
nedenfor skrentpartiet. I den vestre delen går den et markert daldrag opp like vest for gården til vannet 
Storavatnet. 

I størstedelen av området er steinsprang dimensjonerende faretype, mens det lengst vest kan gå et stort 
sørpeskred som bestemmer faresonens utstrekning.  

4.13.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen i området er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Løsmassedekket er tynt i de øvre 
delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler er tynt morenedekke og skredmateriale, stort sett i form 
av urmasser som stedvis er overgrodd. Gårdsbebyggelsen nede på flaten ligger på elveavsetninger. 
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 29). 

  
 
Figur 29 Skråningen ovenfor Flatekvål. Til venstre den vestre delen der et sørpeskred har kommet ned (rød stiplet strek), til 
høyre den østre delen. 

4.13.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til at det er foretatt tidligere utredninger av skredfaren i området.  

4.13.3 Skredhistorikk 
I følge Skrednett skal en kvinne ha blitt drept av et steinskred tilbake i 1824 på Flatekvål, men det er 
usikkert hvor det skjedde. I tillegg er det registrert et steinsprang ned på vegen i 2013 like øst for 
kartleggingsområdet. 
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Etter samtale med lokalkjent som bodde på gården Eksingedalsvegen 999 gikk det et stort sørpeskred ned 
dalen som kom ned fra Storavatnet 7. eller 8. februar 1928. Skredet skadet fjøset på gården, og 
skredmassene gikk over hovedelva i dalbunnen. Denne hendelsen er ikke med i registreringene i 
Skrednett. Derimot er det andre steder langs Eksingedalen med registreringer i Skrednett av sørpeskred 
fra denne værsituasjonen, men her er datoen 9. februar 1928 angitt. 

Denne værsituasjonen er kjent av NGI til å ha gitt opphav til utløsning av mange sørpeskred på 
Vestlandet. 

4.13.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av steinsprang og sørpeskred. Vi har benyttet følgende 
inputverdier i simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-sørpeskred µ= 0,05 og ξ = 1000 

Utløsningsvolum 35.000 m3. Vi har antatt at det 
kan ligge 1.5 m snø i utløsningsområdet basert på 
klimaanalysene. 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 2 m3. Kantet blokk. 

 

4.13.5 Skredfarevurdering 

4.13.5.1 Steinsprang og steinskred 
Vi antar at det blir utløst steinsprang opp i skrentområdene med ujevne mellomrom. Urmassene nedenfor 
skrentene er stort sett begrodd, og dette kan tyde på at utfallshyppigheten er lav. Rekkevidden av 
steinsprang er beregnet ved bruk av Ramms-rockfall som viser at blokker kan nå ned til innmarka lengst 
øst. Dette er i samsvar med observasjoner i felt, men blokker som har kommet ut på innmarka kan ha blitt 
fjernet. Vi har derfor både brukt observasjoner og modellkjøringer som retningsgivende når vi har fastlagt 
utstrekningen av faresonene. Ei hytte (Eksingedalsvegen 1036, Figur 30) ligger nederst i ura sentralt i 
kartleggingsområdet, og basert på observasjoner av oppsprekkingsgraden av skrentpartiet ovenfor og 
observasjoner av skredblokker har vi vurdert at hytta ligger klart innenfor 1/1000-faresonen, men like 
utenfor 1/100-faresonen.  
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Figur 30 Skredutsatt hytte (Eksingedalsvegen 1036) på Flatekvål. 

Lengst vest og sør i området virker skrentene relativt stabile med lav utfallshyppighet, og faresonene 
ligger med god avstand til bebyggelsen. 

4.13.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra bratte partier øverst i fjellsidene, men størrelsen og rekkevidden av 
skredene vil bli liten, og snøskred er ikke vurdert å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 

4.13.5.3 Sørpeskred 
Sørpeskredet som er registret i 1928 viser at terrenget ligger til rette for utløsning av sørpeskred langs 
bekkeløpet som kommer ned like vest for kartleggingsområdet. Det er vanskelig å angi nøyaktig 
utløsningsområde, men erfaringsmessig pleier slike skred å bli utløst i flate basseng der det demmer seg 
opp vann. Slike flate områder finnes rundt kote 700 og videre oppover mot Storavatnet. 

Skredmassene kan spre seg utover innmarka nede i dalbunnen. Basert på simuleringer med Ramms kan 
skredmasser nå det gamle fjøset på gården, men beboelseshusene ligger trygt for skred. Dette samsvarer 
godt med registreringene fra skredet i 1928.  

4.13.5.4 Jord- og flomskred 
Det kan ikke utelukkes at det også blir utløst flomskred i bekkeløpet der sørpeskredet går, men vi 
vurderer at sørpeskredene har størst mulighet til å oppnå stor utbredelse. Flomskred vil derfor ikke 
påvirke utbredelsen av faresonene.  
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Grunne utglidninger kan også forekomme fra en bratt jordskråning lengst øst i kartleggingsområdet 
dersom det kommer skredblokker ned og treffer et vannmettet løsmassedekket. Slike skred vil kunne nå 
ned til innmarka, men vi vurderer fortsatt at skredblokker kan få enda lengre rekkevidde. Det ble heller 
ikke observert spor etter tidligere utglidninger, og utløsningshyppigheten er derfor lav. 

4.13.5.5 Effekt av skog 
Det vokser relativt tett skog i nedre deler av fjellsidene som vil ha en bremsende effekt på steinsprang og 
på eventuelle sørpeskred i bekkeløpet lengst vest i kartleggingsområdet. Skogen vil også virke 
stabiliserende på løsmassedekket sentralt i kartleggingsområdet. Skog med antatt verneeffekt er vist i 
Vedlegg 13F. 

4.14 Område 14 – Brakestad 
Kartleggingsområdet går i foten av en bratt og rundt 300 m høy fjellside. Øverst er det mer eller mindre 
sammenhengende skrentområder med ur i foten av skrentene. Flere graskledte flater finnes i skråningen 
med mulighet for utløsning av snøskred. 

Snøskred er dimensjonerende faretype vest i kartleggingsområdet, mens det er steinsprang i østlige del. 

4.14.1 Topografi og grunnforhold 
Øvre deler av skråninga består av glimmergneis, glimmerskifer, kvartsskifer, amfibolitt og 
granodiorittisk gneis. Løsmassedekket er tynt i de øvre delene med mye bart fjell, mens det i nedre deler 
er tynt morenedekke og skredmateriale, stort sett i form av urmasser stedvis overgrodd med gras. 
Gårdsbebyggelsen nede på flaten ligger på elveavsetninger. 
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 31). 
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Figur 31 Skråningen ovenfor bebyggelsen på Brakestad. 

4.14.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til at det er foretatt tidligere utredninger av skredfaren i området.  

4.14.3 Skredhistorikk 
I følge Skrednett har det gått tre skred, hvorav to våte flakskred, over vegen like øst for bebyggelsen i 
2015. Vi stiller oss litt tvilende til om disse registreringen er plassert riktig ettersom terrengforholdene 
ikke ligger til rette for skred akkurat her. 

4.14.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av snøskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-avalanche Small avalanche 300 years 

Bruddhøyde 120 cm 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 1 m3. Kantet blokk. 

 

4.14.5 Skredfarevurdering 
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4.14.5.1 Steinsprang og steinskred 
Vi antar at det blir utløst steinsprang opp i skrentområdene med ujevne mellomrom. Urmassene nedenfor 
skrentene er stort sett begrodd, og dette kan tyde på at utfallshyppigheten er lav. Rekkevidden av 
steinsprang er beregnet med Ramms-rockfall, og ut fra disse kjøringene og observasjoner i felt antar vi at 
bebyggelsen ligger utenfor 1/1000-faresonen. 

4.14.5.2 Snøskred 
Relativt store snøskred kan bli utløst fra et graskledt parti ved foten av skrentområdet, og skredmasser kan 
komme ned mot den vestre del av gårdsbebyggelsen. Basert på modellkjøringer med Ramms kan skred nå 
vestre del av bebyggelsen. Ett bolighus er vurdert å ligge innenfor 1/1000-faresonen (Eksingedalsvegen 
2770). 

4.14.5.3 Sørpeskred 
Sørpeskred vurderes ikke å være en relevant skredtype i skråningen ovenfor Brakestad. 

4.14.5.4 Jord- og flomskred 
Grunne utglidninger kan også forekomme fra den bratte graskledte skråningen som ligger langs foten av 
skrentpartiene dersom det kommer skredblokker ned og treffer et vannmettet løsmassedekket. Slike skred 
vil kunne nå ned til innmarka, men vi vurderer at snøskred kan få enda lengre rekkevidde. Det ble heller 
ikke observert spor etter tidligere utglidninger, og utløsningshyppigheten er derfor lav. 

Flomskred vurderes ikke å være en relevant skredtype i skråningen ovenfor Brakestad. 

4.14.5.5 Effekt av skog 
Den spredte skogen i fjellsiden antas å ha liten verneeffekt på Brakestad, se Vedlegg 14F.  

4.15 Område 15 – Trefall 
Kartleggingsområdet går ved foten av en bratt og rundt 300 m høy fjellside. Øverst er det mer eller 
mindre sammenhengende skrentområder med ur i foten av skrentene. 

Snøskred kan nå lengst ut i dalbunnen sentralt i kartleggingsområdet, særlig dersom det ligger mye snø på 
bakken som glatter ut ruheten. Ut på begge sider av området er det steinsprang som er dimensjonerende 
faretype. 

4.15.1 Topografi og grunnforhold 
Øvre deler av skråninga består av foliert granitt, stedvis øyegneis, mens det i nedre del er granodiorittisk 
gneis, grå, finkornet, stedvis båndet. Løsmassedekket er tynt i de øvre delene med mye bart fjell, mens 
det i nedre deler er skredmateriale, stort sett i form av urmasser. Flere store steinblokker ligger nederst og 
på begge sider av veien, og disse vil fungere som effektive bremsekjegler for eventuelle skred som går 
mot bebyggelsen. Gårdsbebyggelsen nede på flaten ligger på elveavsetninger. 
 
Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øverste partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 32). 
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Figur 32 Skråningen ovenfor Trefall. 

4.15.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til at det er foretatt tidligere utredninger av skredfaren i området.  

4.15.3 Skredhistorikk 
I følge Skrednett har det gått snøskred over vegen 200 m øst for undersøkelsesområdet i 2005. Vi stiller 
oss sterkt tvilende om denne registreringen er plassert riktig. 

4.15.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av snøskred. Vi har benyttet følgende inputverdier i 
simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-avalanche Small avalanche 300 years 

Bruddhøyde 100 cm 
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4.15.5 Skredfarevurdering 

4.15.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang forekommer, men det ble ikke observert ferske utfall i nedre deler av ura. De mange grove 
blokkene som ligger nederst i ura vil hindre at blokker når lengre ned enn til Eksingedalsvegen som 
definerer 1/1000-faresonen. Terrengforholdene er så oversiktlige at vi ikke ser behov for modellere 
steinsprangutløp. 

4.15.5.2 Snøskred 
Mindre snøskred kan bli utløst fra graskledte partier oppunder skrentpartiet. Skredene vil bli små, og vi 
vurderer at skredmasser vil bli stanset av de grove steinblokkene som ligger i nedre deler av ura, og dette 
er bekreftet av simuleringer med Ramms. 

4.15.5.3 Sørpeskred 
Sørpeskred vurderes ikke å være en relevant skredtype i skråningen ovenfor Trefall. 

4.15.5.4 Jord- og flomskred 
Grunne utglidninger kan også forekomme fra en bratt jordskråning lengst øst i kartleggingsområdet 
dersom det kommer skredblokker ned og treffer et vannmettet løsmassedekket. Slike skred vil kunne nå 
ned til innmarka, men vi vurderer fortsatt at skredblokker kan få enda lengre rekkevidde. Det ble heller 
ikke observert spor etter tidligere utglidninger, og utløsningshyppigheten er derfor lav. 

Flomskred vurderes ikke å være en relevant skredtype i skråningen ovenfor Trefall. 

4.15.5.5 Effekt av skog 
Skogen antas generelt å ha liten verneeffekt på Trefall, men vi har merket av et lite område lengst øst og 
oppe fjellsiden i Vedlegg 15/16F der skogen muligens har en viss effekt på å hindre utløsning av 
snøskred. 

4.16 Område 16 – Norddalen 
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av en bratt og rundt 400 m høy fjellside. Øverst er det mer 
eller mindre sammenhengende skrentområder med ur i nedkant. Et markert daldrag går inn i østlige delen, 
kalt Søteskarsbrekkene. 

Ned Søteskarsbrekkene er sørpeskred vurdert å være den skredtypen som når lengst ned i fjellsida. Sør for 
denne er snøskred den farligste skredtypen. Innover i Norddalen utgjør steinsprang den største faren. 

4.16.1 Topografi og grunnforhold 
Lengst vest er det granodiorittisk gneis, grå, finkornet, stedvis båndet, mens det i øst er fyllitt og 
glimmerskifer. Løsmassedekket er tynt i de øvre delene, mens det i nedre deler er skredmateriale, stort 
sett i form av store og sammenhengende urer. 
 
En større bekk drenerer ned Søteskarsbrekkene øst i kartleggingsområdet. For øvrig er det ikke større 
bekkeløp som renner i fjellsidene. 
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Skogen, bestående av blandingsskog, dekker nedre del, men de øvre partiene ligger over skoggrensen 
(Figur 33). 
 

  
Figur 33 Fjellsida ovenfor Norddalen. Til venstre vestre del,  til høyre østre del. 

4.16.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 
NGI har ikke kjennskap til at det er foretatt tidligere utredninger av skredfaren i området.  

4.16.3 Skredhistorikk 
I følge Skrednett har det gått skred ned over vegen langs bekkeløpet Søteskarsbrekkene tilbake i 2011. 
Skredet er kategorisert som et uspesifisert løsmasseskred. Ut fra tidspunktet for hendelsen antar vi at det 
er snakk om et vått skred, enten flomskred eller sørpeskred. 

4.16.4 Modeller og oppsett 
Vi har benyttet Ramms til å simulere utbredelsen av snøskred og sørpeskred. Vi har benyttet følgende 
inputverdier i simuleringene. 

Modell Input parametere 

Ramms-avalanche Small avalanche 300 years 

Bruddhøyde 100 cm 

Ramms-debris flow  µ = 0,05 og ξ = 1000 

Utløsningsvolum 5.000 m3 

4.16.5 Skredfarevurdering 

4.16.5.1 Steinsprang og steinskred 
En mer eller mindre sammenhengende ur som går langs foten av en markert brattkant tyder på aktiv 
steinsprangaktivitet, og flere blokker ble observert ned mot og over Holskarvegen som går oppover dalen. 
Terrenget er oversiktlig og det er lett å finne skredblokker som har kommet ned siden siste istid. Bruk av 
modeller for synes derfor å være lite hensiktsmessig og gi lite ekstra informasjon om skredutbredelsen. 

Flere hytter ligger på oversiden av veien, men basert på observasjoner av skredblokker vurderer vi at alle 
hyttene, bortsett fra en som ligger marginalt innenfor 1/5000-faresonen, ligger utenfor faresonene. 
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4.16.5.2       Snøskred 
Lengst øst er det i tillegg flere graskledte brattkanter som kan gi opphav til snøskred. Skader i skogen 
tyder på at snøskredet vil dele seg i to armer ned mot Eksingedalen. Armen lengst vest kommer ned 
Søteskarsbrekkene, og basert på modellkjøring med Ramms kan Eksingedalvegen nås av snøskred oftere 
enn hvert 100. år. Den østre armen går ned mot en hytte (Eksingedalsvegen 3120), og modellkjøringer 
med Ramms indikerer at snøskred kan nå fram til hytta som er vurdert å ligge innenfor faresonen 1/1000. 

4.16.5.3 Sørpeskred 
Sørpeskred kan bli utløst fra det flate partiet øverst i bekkeløpet som kommer ned Søteskarsbrekkene. 
Hendelsen fra 2011 er ut fra værforholdene antatt å være et sørpeskred. Skredmassene vil komme ned 
forsenkningen Søteskarsbrekkene, og vi vurderer at Eksingedalsvegen kan nås av skred oftere enn hvert 
100. år, basert på modellkjøringer med Ramms og tidligere observasjoner av skred. 

4.16.5.4 Jord- og flomskred 
Grunne utglidninger kan forekomme fra to bratte jordskråninger øst i kartleggingsområdet dersom det 
kommer skredblokker ned og treffer et vannmettet løsmassedekket. Skredmassene vil ha kort rekkevidde 
pga. lav fallhøyde og lite utløsningsvolum, og vi vurderer at andre skredtyper vil kunne nå lengre ned i 
skråningen. Under befaringen kunne vi ikke observere spor etter aktiv erosjon eller utglidninger. Vi 
vurderer derfor faren som liten i forhold til andre skredtyper (steinsprang og snøskred/sørpeskred). 

4.16.5.5 Effekt av skog 
Det står stedvis relativt tett skog med verneeffekt lengst øst i kartleggingsområdet. Denne skogen vil ha 
en bremsende virkning på steinsprang og til en viss grad også snøskred. Helt lokalt vil den også ha en 
bindende virkning på snødekket og redusere faren for utløsning av snøskred. Relevant skog er avmerket i 
Vedlegg 15/16F. 

4.17  Område 17 – Ekse 
Området ligger ved foten av 300 m høy og sørvestvendt fjellside. Den midtre delen av fjellsida er bratt. 
Mesteparten av fjellsida er dekket av bjørkeskog med mindre åpne partier. To gårdstun ligger innenfor 
området, og beiting har ført til at nedre del av skråningen er uten skog (Figur 34). 
 
Snøskred er dimensjonerende for faresonene sentralt i området ned en forsenkning mellom de to gårdene 
som ligger innenfor kartleggingsområdet, mens det for øvrig er steinsprang som utgjør den største faren. 

4.17.1 Topografi og grunnforhold 
Berggrunnen består av kvartsskifer, metasandstein, stedvis med glimmerrikt konglomerat. 
Løsmassedekket er tynt i øvre deler, mens det i nedre del er skredmateriale og helt nederst er 
elveavsetninger.  
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Figur 34 Fjellsida ovenfor Ekse. Til venstre den vestlige delen,  til høyre den østlige delen. 

4.17.2 Skredhendelser 
Skrednett angir at det har gått et vått flakskred på veien nedenfor gården sentralt i kartleggingsområdet. 
Vi finner denne opplysningen tvilsom ettersom et slikt skred ville ha ført til skader på bebyggelsen og 
også burde være kjent av grunneieren. Det er også en registrering av et uspesifisert løsmasseskred ca. 100 
m øst for kartleggingsområdet i 2006. For øvrig er det kjent at det har gått flere snøskred og 
løsmasseskred over veien inn mot Gullbrå 1 km lenger opp i dalen 
 
Grunneieren (Leif Kåre Ekse) kunne fortelle at det løsner våte snøskred fra graskledte bratte skråninger, 
særlig på våren. Ett av skredene har gått ned på innmarka mellom de to gårdene med utløsning på noen 
gresskledte åpninger i skogen ca. 200 m ovenfor innmarka. Dette skredet går med noen års mellomrom, 
men stopper vanligvis øverst på innmarka. I tillegg kommer det med ujevne mellomrom steinsprang ned 
på innmarka, men det er ikke kjennskap til at skred har gått mot bebyggelsen. 

4.17.3 Modeller og oppsett 
Vi har simulert steinsprang og snøskred med RAMMS. Vi har benyttet følgende input-parametere: 
 

Modell Input parametere 

Ramms-avalanche Small avalanche 300 years 

Bruddhøyde 120 cm 

Ramms-rockfall Blokkstørrelse 10 m3 

Kantet blokk 

 

4.17.4 Skredfarevurdering 
Både observasjoner fra grunneier og modellkjøringer ligger til grunn for utbredelsen av faresonene. 
Faresonene går lengst ut og ned en forsenkning mellom de to gårdene der det har vært observert snøskred 
et godt stykke ned på innmarka, og modellene (Ramms) indikerer muligheter for utløp ned til der 
terrenget flater ut. Faresonene går også ned mot den gården lengst øst der steinsprang vurderes å utgjøre 
den største faren. Ingen bebyggelse ligger innenfor faresonen 1/1000, men det østre bruket ligger innenfor 
faresonen 1/5000.   
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4.17.4.1 Steinsprang og steinskred 
Flere mindre skrenter i nedre del av fjellsiden kan gi opphav til blokkutfall. Flere skredblokker ligger 
nedover på innmarka, og noen av disse er relativt ferske. Grunneier husket at en blokk kom ned på 
innmarka for tre år siden. Faregrensene på begge sider av forsenkningen sentralt i kartleggingsområdet er 
styrt av steinsprang, og utstrekningen av faresonene er basert på kartlegginga av skredblokker gjort under 
befaringen. I tillegg har vi tatt hensyn til simuleringene med Ramms. 

4.17.4.2 Snøskred 
Både øvre del av innmarka og åpne gresskledte åpninger i skogen ovenfor kan gi opphav til snøskred.  
Området kan motta store snømengder, og klimaanalysen viser at det kan være opp mot 3 m snø. Hyppige 
innslag av mildvær vil stabilisere snødekket å redusere faren for tørre snøskred. Derimot kan våte 
snøskred bli utløst når underlaget av gress blir vått i forbindelse med mildvær. Sentralt i 
kartleggingsområdet vil snøskred være dimensjonerende for faregrensene, og utstrekningen er basert på 
modellkjøringer og tidligere registrerte snøskred meddelt av grunneier.  

4.17.4.3 Sørpeskred 
Terrengforholdene ligger lite til rette for utløsning av sørpeskred, og det renner ikke bekker som kan rive 
med seg snø ned mot kartleggingsområdet. 

4.17.4.4 Jord- og flomskred 
Løsmassedekket har ikke spor etter tidligere utglidninger, men det kan ikke utelukkes utløsning av grunne 
jordskred nedenfor brattkantene rett i overkant av innmarka. Vi regner med at det er størst fare for slike 
utglidninger når skredblokker treffer et vannmettet løsmassedekke. Det var ingen spor etter ferske 
utglidninger, og hyppigheten vurderes som lav. Vi vurderer at rekkevidden er kortere enn tilfellet er for 
steinsprang. 

Fjellsida ovenfor er ryggformet og vil i liten grad samle vann. Det ble heller ikke observert bekkeløp som 
viste tegn til erosjon. Faren for flomskred vurderes derfor som liten.  

4.17.4.5 Effekt av skog 
Skogen i de øvre og bratte delene av fjellsiden ovenfor Ekse gir ekstra beskyttelse mot snøskred, og har 
stor betydning for å unngå større skredfare mot bebyggelsen. Skogen har også en bindende effekt på 
løsmassedekket i overgangen mot innmarka. Dessuten vil skogen ha en bremsende effekt på alle typer 
skred. 

Skogen avmerket på Vedlegg 17F må derfor skjøttes forsvarlig slik at den opprettholder sin verneverdi. 
Blir skogen borte over større arealer vil dette kunne øke utstrekningen av faresonene i vesentlig grad. 
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Vedlegg  A 
OVERSIKT SKREDHENDELSER 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 

Ekse Ned mellom de to gårdene Vått snøskred 2015.00.00 
Skredmasser ned til flaten mellom 
gårdene   

  Ved gården lengst øst Vått snøskred 2015.01.12 Skredbeskrivelse: Vått i bunn SVV 
  100 m øst for området Løsmasse uspes. 2006.04.04 Ukjent når på dagen SVV 
Norddalen Øst innenfor området Løsmasse uspes. 2011.12.26 Ingen SVV 
Trefall           
Brakestad 25 m øst for området Ingen 2015.01.28 Ingen Regobs 
Flatekvål 50 m øst for området Steinskred uspes. 2013.06.20 Ingen SVV 

  100 m nord for området Steinsprang 1824.08.24 

Vaksdal. Flatkvål (Flatekval) ligg ovafor 
Eidslandet i Eksingedalen. Truleg ein 
stad i nærleiken av bruk 1., Hallvard-
luten, omkom gardkona Kari Eilevsdotter 
Nåmdal av eit steinsprang den 24. 
august 1824. Ho vart 58 år. &quot;En 
steen faldt ned af fieldet og knuste den 
venstre fod hvoraf hun døde.&quot; 
Kartreferansen er omtrentleg. NGU 

Eidslandet Nord innenfor området Steinsprang 2007.01.15 Ingen SVV 
  Nord innenfor området Steinsprang 2013.11.11 Ingen SVV 
Oterstadneset Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2006.04.07 Ingen SVV 
Sanden Vest innenfor området Steinskred uspes. 2003.08.26 Ingen SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2012.10.30 Ingen SVV 
  Sentralt innenfor området Snøskred 2011.01.16 Ingen SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2015.05.19 Ingen SVV 
Vik           
Dale Nord innenfor området Steinskred uspes. 2006.12.22 Ingen SVV 

  Nord innenfor området Løsmasse uspes. 1958.04.24  
Skredtype: Stein/Jord. Stein og jordras 
kl.21:35. Ingen skade på skinnegang. JBV 

  Nord innenfor området Sørpeskred 1974.03.03 Skredtype: Vann/Snø/Is JBV 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 
 Dale Nord innenfor området Flomskred 2005.11.14 Skredtype: Vann JBV 
  Nord innenfor området Steinskred uspes. 2003.01.15   SVV 
  Sentralt innenfor området Steinsprang 2014.05.13   SVV 

  Sentralt innenfor området Flomskred 1941.03.19 
Skredtype: Vann/Stein/Jord. En bekk 
skar seg gjennom linjen. JBV 

  Sentralt innenfor området Steinsprang 2009.08.31   SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2005.06.30   SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2001.04.26   SVV 

  Sentralt innenfor området Steinsprang 2008.08.11 

Vaksdal. Dale. Den 11. august 2008 kl. 
19.15 gjekk eit steinskred 100 meter 
oppe frå fjellet og over vegbanen til E 16, 
som vart sperra eitt døgn. Ingen kom til 
skade. Dette skjedde midt mellom 
Essostasjonen og avkøyringa til Dale. 
Dvs. aust for Essostasjonen. Dette er 
ikkje så langt frå eit ved eit steinsprang 
som gjekk i 2006, rett vest for 
Essostasjonen. Skredet kom etter stor 
nedbør SVV 

  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2009.02.24   SVV 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 

 Dale Sentralt innenfor området Steinsprang 1942.07.15 

Årstalet 1942 er ca. Vaksdal. Nær Dale 
sentrum kom eit steinskred ca. 1942, kl. 
07.30-8.00 frå fjellsida Beitelen. Det vart 
mykje steinrøyk, og store steinblokkar fall 
ned i ura nord for busetnaden (Øvsttun 
og Eliassen) på vestsida av jernbana, 
heilt ned til jernbaneskjeringa og sporet. 
Skredet gjorde skade på skur og 
garasjer, men ikkje på menneske. Det er 
ikkje blitt bygd husvære i dette området. 
Eit stykke bortanfor vart seinare eit hus 
kløyvd i to av ein stor stein frå 
Borglihaugen, og det var berre eit hell at 
ikkje folk strauk med. Huset stod tett ved 
brua over til sentrum. NGU 

  Sentralt innenfor området Steinsprang 1926.03.24 

Vaksdal. Dale. Den 24. mars 1926 kom 
eit steinskred frå Beitelen på Dale. 
Steinane slo gjennom tak og golv i eit 
bustadhus, Kambahuset, som så å seie 
vart totaltskadd. Ei einsleg kvinne budde 
i huset, men ho sat ute og åt middag i 
finveret då raset kom, og berga livet. Ein 
stor blokka delte/knuste Kamba-huset 
rett ved gamlebrua på Dale. Dette 
skjedde ved middagstid. Kambahuset låg 
i skråninga innunder berget der 
steinblokka losna, rett framfor huset gikk 
gamlevegen til Dale sentrum. I dag går 
Stamvegen der Kambahuset låg. Sjå 
1942. Kartreferansen er omtrentleg. NGU 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 

 Dale Sentralt innenfor området Steinsprang 1976.02.25 

Vaksdal. Ved Shellstasjonen på Dale, 
ikkje langt frå jernbanestasjonen, kom eit 
steinskred den 25. februar 1976 kl. 1300. 
Fjellet tok laust 100-150 meter oppe. 
Shellstasjonen låg nokså nærar 
tunnelen. Folka på stasjonen skjøna 
faren og sprang for livet, og ingen kom til 
skade. Stasjonen med verkstadhall og 
vaskehall vart heilt knust og 12 bilar vart 
smadra. Ein vernevoll av stein bak 
stasjonen stansa ein del av 
steinblokkane. Stasjonen vart seinare 
flytta. Volum på skredet var ca. 300 m3. I 
området har det gått fleire skred, det 
siste sommaren 2006 der fleire steinar 
landa på &quot;hylla&quot; ved 
jernebanestasjonen.   

  Dale Sentralt innenfor området Sørpeskred 1970.03.17 

Vaksdal. Dale. Den 17. mars 1970 kom 
eit sørpeskred frå 300 meters høgde 
over Skytterplassen på Dale, tett ved 
tunnelen inn mot Bergsdalen. Raset kom 
frå ei oppdemming i 300 m, og rasa ned 
til 100 m høgde og truga mange hus som 
straks vart evakuerte. Det vart rekna som 
eit under at ingen omkom då raset slo 
inn mellom husa, og slo inn dører og la 
seg oppetter veggene. Det vart veg- og 
jordskade. NGU 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 

 Dale Sentralt innenfor området 
Løsmasseskred 
uspes. 1890.02.07 

Vaksdal. Gjerstad sokn. Dale Fabrikk. Ei 
gift steinarbeidar Magn Sjursen Vevle på 
Osterøy, 32 år gammal, truleg i arbeid på 
Dale Fabrik i Bruvik, omkom ved eit 
jordskred den 7. februar 1890. Bruvik ligg 
på austre del av Osterøy, men ulykka 
skjedde truleg på eller ved Dale. 
”Ulykkestilfælde ved Udrasning av Jord 
og Sten.” Dødsfallet er også registrert i 
Gjerstad: «Ulykkestilfælde ved 
Udrasning af Jord» (kyrkjeboka). I 
klokkarboka heiter det at han «Omkom i 
et Stenras.» Anleggsulykke.   

  Dale vest Steinsprang 1976.02.25 
Steinsparng gjorde store skader opå 
bensinstasjon NGI 

  Dale vest Steinsprang 2011.04.09 

1-2 m3 stein kløsnet og spredte seg 
utover et område nede ved vegen og 
gikk helt inn mot noen hus NGI 

  Dale vest Steinsprang 2014.05.13 
To stein løsnet og dro med seg 
løsmasser ned mot en traktorvei NGI 

  Kupebekken Sørpeskred 1979.03.07 

Sørpeskred ned mot bebyggelsen og 
skredmasser fulgte veien gjennom 
tunnelen NGI 

  Dalseiddalen Steinsprang 1975.04.26 
Steinsprang gikk ned mot bebyggelsen 
innerst i Altovegen  NGI 

  Dale barnehage Steinsprang 1994.03.08 
Steinsprang gikk inn på lekeplass til 
barnehage NGI 

Dalegården Sentralt innenfor området Snøskred uspes. 2011.01.16   SVV 
Stanghelle Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2015.02.11   SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2005.09.14   SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2000.11.10   SVV 
  Sentralt innenfor området Steinskred uspes. 2013.04.06   SVV 
  Sentralt innenfor området Lite fjellskred 1979.04.14 Skredtype: Stein JBV 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 
  Sentralt innenfor området Steinsprang 1982.08.09 Skredtype: Stein JBV 
  Sør innenfor området Isnedfall 2011.01.16   SVV 

  Vaksdal skole Steinsprang 2015.00.00 

Steinsprang rullet inn på 
skolegården, men traff ikke 
skolebygningen NGI 

  Træshaugen Steinsprang 2015.00.00 
Steinsprang ned mot garasjeanlegg 
ovenfor Træshaugen 2A NGI 

Skreia Sør innenfor området Steinskred uspes. 2005.09.14   SVV 

  Sør innenfor området Jordskred 1880.07.15 

Årstalet 1880 er ca. Vaksdal. Skreidi 
(Skreiæ - Skreien) gnr. 18 ligg ved 
Sørfjorden 2 km nord for Vaksdal. 
"Udsat for Snee og Jord skreed" står 
det i Herredesbeskrivelsen. Det går 
forteljingar om mange skred her, 
mest jord- og steinskred som losna i 
fjellet ovanfor Skreiæ, særleg eitt 
stort som skulle ha gått på slutten av 
1800-talet. Skredet gav mykje 
jordskade.   

Vaksdal Sør innenfor området Snøskred 2011.01.16   SVV 
  Sør innenfor området Steinsprang 2007.04.16   JBV 

  Sør innenfor området Flomskred 2014.10.28 

Skredtype: Flomskred 
vann,jord,stein. Utglidning av 
finmasser ned i spor ved vestre ende 
Vaksdaltunnellen. JBV 

Boge Nord innenfor området 
Løsmasseskred 
uspes. 1939.11.14 Skredtype: Jord. Jordras. JBV 

  Nord innenfor området 
Løsmasseskred 
uspes. 2006.02.10 Skredtype: Jord. JBV 



Område Hvor Type skred Dato Beskrivelse Kilde 
Stavenes Øst innenfor området Steinskred uspes. 2008.01.24   SVV 
  Øst innenfor området Steinsprang 2016.09.08   SVV 

  Sentralt innenfor området Steinsprang 1879.02.05 

Vaksdal. Banearbeidar Olai Eliassen 
Kronenæs, 27 år gammal, med 
bustad på Staveneset omkom den 5. 
februar 1879. Gravferd 9.2.: ”Blev 
under Arbeide paa Jernbanen 
rammer af en Sten, der løsnede i 
Fjeldet og kastede ham i Søen. Liget 
fandtes 3 dage efter.” ”Omkom ved 
ulykkelig Hendelse paa Stavenes. 
Død paa Bergens Sygehus”. 
Anleggsulykke. Nærare lokalisering 
manglar. NGU 

Fosse   Snøskred 1967.01.31 
Snøskye gjorde skade på flere 
bygninger og våningshus ble flyttet NGI 
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Vedlegg  B 
OBSERVASJONSPUNKT FELTBEFARING 



Nr Kommentar 
1 Fosse Kraftverk 
2 Helikopter Hele Bratte Parti 
3 Helikopter. 
4 Har skjedd steinsprang. Blokkene på nedsiden kommer herfra. Kildeområde for 

nye. 
5 Steinsprangfare, spesielt fra venstre halvdel. Rel. slakt på nedsiden, hvor også 

de fleste av skredblokkene ligger. 
6 Steinsprangfare fra skrentene høyt opp i skråningen. 
7 Har gått steinsprang fra skrenten. Pot. kildeområde for ny sp.. 
8 Har gått steinsprang og kan komme nye. 
9 Mange spor etter sp, og nye kan skje. Renner vann innerst i skaret. 
10 Har falt en større blokk som ligger rett på nedsiden av den lille skrenten. Ser 

tilnærmet stabilt ut nå, og evt. nedfall vil være små. Bratt helt inntil 
skrentfoten, slik at de kan rulle nedover lien. 

11 Ikke spor av sp, og ser stabilt ut. 
12 Kan komme steinsprang herfra selv om sannsynligheten i hovedsak er liten, 

men rotsprengning på toppen kan destabilisere (foto3). 
13 Stor skredblokk. OK. 
14 Kan komme sp, spesielt fra nedre del. 
15 2 tydelig spor av fersk steinsprang fra små overheng. Ser ellers stabilt ut. Se 

også pm99, foto1. 
16 Skredblokker fra pm100-skrent. 
17 Foto Liten Skrent Kan komme steinsprang fra noen få meters høyde. 
18 Ser stabilt ut oppover skråningen. 
19 Steinsprang fare 1/3 fra toppen av foto, til høyre. 
20 Mulig med nytt steinsprang fra lyst overheng. 
21 Se også foto2 pm99. Stedvis sikret i bergveggen. Under tvil 1/100 for skrenten. 
22 Kun Kjørt Forbi Denne Skrenten 
23 Sp-gjerde dekker deler av barnehageareal. Helt til høyre over eiendommen ved 

toppen ses noen blokker som muligens kan utløses som sp. 1/1000 for området 
til høyre for sp-gjerde. Det lille som synes av bart berg til venstre for sp-gjerde 
synes stabilt 

24 Sp-gjerde Ved Tomtegrense 
25 Moderat fare for utfall av flak. Slakt på nedsiden hvor også skredblokker ligger. 
26 Utløsningssannsynlighet rundt 1/100 per 30 m. 
27 Ur 10 M Ovenfor Veien 
28 Oversikt Ur Og Kildeområde 
29 Skredblokker Nært Veien 
30 Utløsningssannsynlighet høyere enn 1/100. Ses spor av steinsprang jevnt nok i 

fjellsiden til at differensiering av utløsningssannsynlighet er uhensiktsmessig. 
31 Flere spor av ferske sp. Stor skredblokk rett bak grått hus. 
32 Flere Ferske Sp 
33 Spor etter mindre steinsprang fra alle tre skrentene. Ur ved veien fra den 

midterste. 
34 Foto Oversikt Og Bergskrent Bak Gult Hus To små ferske steinsprang og 1-2 

eldre i bergskrent bak gult hus. Obs. fra kort hold viser gjenvokst ur på 
nedsiden. Ikke 1/100, men 1/1000 for denne skrenten. 

35 Foto Oversikt Med Skrenter Pluss Detalj Ikke 1/100 og knapt 1/1000 for 
bergskrentene. 



36 Lite Vann I Bekken: Sildrer Såvidt 
37 Steinsprangfare hele fjellveggen, men neppe særlig hyppig. 
38 Ur Ned Til Vei Herfra Og Vestover. 
39 Ur Ned Til Veien Herfra Mot Øst Til Pm17. 
40 Ser ut til å være mulighet for steinsprang fra det meste av fjellsiden. Kun 

spredte skredblokker ned mot veien. Hvor er ura? 
41 Spredte skredblokker ses ned til veien. 
42 Med Ur. 
43 Moreneblokkskred I dette området skal det for noen år siden kommet ned noen 

avrundede blokker. Sannsynligvis løsnet fra bakken. 
44 Få spor av steinsprang fra skrent ved toppen. Noe fare for nye sp. Se fra 

helikopter. 
45 Små skrenter øverst i foto. Ser ikke ut til å være veldig farlig. Sjekk fra 

helikopter. 
46 Bart Berg Nært Toppen. 
47 Spredt sp-fare. Ikke veldig aktivt, men vanskelig å utelukke noen områder. 
48 Ligger store skredblokker bak huset. Skrenten ved toppen kan gi nye sp. Også 

stor skredblokk til venstre for huset. Se foto 2. 
49 Skredblokker ned til veien mellom huset ved pm33 og hit. 
50 Moderat og spredt steinsprangfare fra denne fjellsiden. Beboer Jostein 

Flatekval mener at steinsprang er sjeldent, og har aldri observert det. 
51 Foto Veiskjæring. Ikke 1/100 sone, men 1/1000 litt ut i veien. 
52 Foto Liten Skrent På Flate. Ikke 1/100 men 1/1000 noen meter ut fra foten. Så 

ikke utfall i kikkert. 
53 Steinsprangfare hele fjellsiden. 
54 Ett spor av sp: lyst parti til høyre for rødt hus. Ser generelt stabilt ut. Siden 

husene ligger helt inntil skråningsfoten går 1/1000 ned til eiendommen. 
55 Ingen stein ved foten. Ryddet? 
56 Så noen pot. steinsprang i fjellveggen, men generelt god stabilitet. Også noen 

skjult bak bygningen. 
57 Isskurt bergskrent. Ikke 1/100 og knapt 1/1000. 
58 Stabilt. Ikke 1/100 og knapt 1/1000. 
59 Spredt steinsprangfare, generell liten. Flere fryse-tine sykluser i løpet av 

vinteren. 
60 Isskurt. Ikke 1/100 og knapt 1/1000. 
61 Minimal sp-fare. Ikke 1/1000 og knapt 1/1000. 
62 Ur Og Nye Sp 
63 Liten sp-aktivitet, men 1/5000 kan gå innenfor skolens område, men ikke 

nødvendigvis selve bygningen. Knapt skredblokker å se i forsenkning mellom vei 
og skråningsfot. 1/5000 til veien? Ikke 1/100 sone. 

64 Uteareal (fotballbane) Går Hit 
65 Ikke 1/100 og ikke 1/1000. Ta med 1/5000 ned til husene. 
66 Skjæring. 
67 Bergskrenter 1/1000 nært foten. 
68 Spredt og liten steinsprangfare. 
69 Spredt sp-fare. 
70 Noe sp-fare, mest fra høyre 2/3. 
71 Moreneblokker? 
72 Skredblokker? 
73 Stein På Skoleplassen 1-2 År Siden 



74 Åpen Baksprekk 
75 Også mye isras fra fjellsiden. 
76 Ikke Stein Til Huset Siden 1992. Hører steinsprang nesten daglig: småstein. 
77 Ikke Stein Til Huset Siden 1966 
78 Stein Har Kommet Hit 
79 Spor i skogen etter steinsprang for 2-3 år siden. Lå småstein nesten bort til 

skolebygningen. 
80 Spor etter steinsprang spredt over fjellsiden. 
81 Spredte spor av steinsprang over hele fjellsiden. 
82 Ikke 1/100,  1/1000 nær skråningsfoten. 
83 Spredte spor av steinsprang i hele fjellsiden. 
84 Spredte spor av steinsprang i hele fjellsiden. 
85 Sp-fare spesielt fra øverste del av nedre skrent. 
86 Sp-fare spredt over hele fjellsiden. 
87 Store Skredblokker Og Fjellside 
88 Skredspor 
89 Slutt Kolle/ Barriere 
90 Store Skredblokker 
91 Forhøyning/barriere. 
92 Ur Og Store Skredblokker Ur på oversiden av stien. Store skredblokker på 

nedsiden. Ingen forhøyning/barriere her. 
93 Ligger også noen skredblokker, men ikke ur, på nedsiden av stien. 
94 Skredblokk Ved Veien 
95 En del spor etter steinsprang der det ikke er vegetasjon. 
96 Gigantisk Skredblokk 
97 Få til ingen spor av ferske sp. 
98 Foto 1: noen få spor etter ferske sp. Foto 2: 3-4 spor av ferske sp. 
99 Stortonolten 
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Vedlegg  1 
OMRÅDE 1 - STAVENES-SANDVIK 

 
 
 

1A Foto 
1B Helningskart 
1C Registreringskart 
1D Modelleringskart og modellresultater 
1E Faresonekart 
1F Verneskogkart 
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Vedlegg  1A 
FOTO STAVENES-SANDVIK 
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Figur 1A. 1 Bekken som renner ned Klubbagjelet viser ingen spor etter skred 
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Figur 1A. 2 Bekken som renner ut ved Sandviki viser ingen spor etter skred 
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Figur 1A. 3 Skråningen ovenfor boligfeltet lengst øst. Innoverhellende sprekkesystemer 
indikerer stabilt berg. 
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Figur 2A. 1 Bekken ned fra Bogadalen kan gi opphav til sørpe- og flomskred, men hyppigheten 
vurderes som lav. 
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Figur 2A. 2 Bekken som renner lengst nord har liten vannføring og viser ingen spor etter skred. 
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3A. 1 Skråningen ovenfor idrettsplassen har flere skrentpartier med mulighet for blokkutfall 
 

.  
3A. 2 Tveitane boligfelt med overliggende bratt fjellside med flere skrenter som kan gi opphav 
til blokkutfall 
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3A. 3 Bratt fjellside ovenfor Vaksdal kirke der steinsprang kan komme ned. 
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4A. 1 Gården Skreia der det er historiske opplysninger om at det har gått lømasseskred i 1868 
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4A. 2 Bekkeløp som kommer ned på E16 ovenfor gården Skreia (Skreidi) viser ingen spor etter 
skred. 
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5A. 1 Stortonolten skaper engstelse for beboere som bor rett under den. Kan være en kandidat 
for målinger av bevegelse. 
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5A. 2 Skråningen ovenfor skolegården kan gi blokkutfall som kommer ned mot lekeområdet. 
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5A. 3 Forsenkning ovenfor bebyggelsen i Åslia 12 og 14 vil stanse eventuelle utfall. 
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6A. 1 Dalegarden. En løsmassevoll vil sikre deler av industriområdet mot steinsprang. 

 
6A. 2 Skrentområde rundt kollepartiet Njuken kan gi opphav til steinsprang, men utløpene vil 
bli korte 
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7A. 3 Barnehagen ved Dale kirke har fått steinsprang inn på lekeområdet. To rader med 
wirenett har nå sikret uteområdet. 
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8A. 2 Snøskred som kommer ned fra høyre side treffer en bratt motfylling og genererer en 
trykkbølge mot gården Fosse. 
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9A. 1 Vikavegen 5 og 7 ligger inntil en bratt skrent som virker stabil. Eventuelle utfall vil være 
sjeldne, og husene ligger utenfor 1/1000-faresonen.  

 
9A. 2 Bebyggelsen under Husåsen ligger såpass langt unna foten av skråningen at de ligger 
utenfor 1/5000- faresonen. 
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10A. 1 Huset i Eidslandsvegen 1019 ligger tett inntil bratte skrenter, men bergoverflaten virker 
stabil og huset ligger utenfor 1000 års faresonen. 

 
10A. 2 Bebyggelsen på Sanden ligger inntil et skrentparti der 1000-års faresonen går helt inn 
mot den øverste husrekka. 
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11A. 1 Bebyggelsen i Eidslandsvegen 1239 og 1237 ligger under bratte skrenter, men en 
utflating ovenfor fører til 1000 års faresonen ligger like i overkant av husene. 

 
11A. 2 Bebyggelsen i Oterstadneset 4 og 6 ligger inntil et skrentparti der 1000-års faresonen 
ikke når ut til husene. 
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12A. 1 Eidslandsvegen 2068 og 2119 ligger inntil en skrent der det kan bli utløst stein 
hyppigere enn hvert 1000. år. 1000-års faresonen går helt inn til bakveggen av husene. 

 
12A. 2 Gården som ligger i Mysetervegen 100 ligger såpass langt fra foten av fjellsida at 
steinsprang vil stanse før de når fram. 
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12A. 3 To hus i Eidslandsvegen 2104 og 2108 som ligger i foten av en bratt skråning der det kan 
gå mindre jordskred. 100-års faresonen går helt ned i bakveggen på husene. 
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13A. 1 Steinsprang har nådd ned til innmarka ovenfor bebyggelsen øst i kartleggingsområdet. 

 
13A. 2 Taket på låvebygningen Eksingedalsvegen 999 viser fortsatt spor etter sørpeskredet i 
1928. 
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14A. 1 Bebyggelsen lengst vest på Brakestad ligger nær inntil en potensiell snøskredbane som 
kommer ned i forsenkningen til venstre på bildet. Steinsprang kan gå ned mot gården, men 
1000-årssonen når ikke helt ned. 

 
14A. 1 Bebyggelsen lengst øst på Brakestad ligger utenfor rekkevidden av skred. 
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15A. 1 Trefall ligger rett nedenfor flere store og gamle skredblokker som vil virke som 
sikringstiltak mot nye steinsprang. 
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17A. 1 Steinsprang kan gå ned mot gammelt hus lengst øst i kartleggingsområdet og ligger 
helt marginalt i forhold til 1/1000-faresonen. 

 
17A. 2 Gården lengst øst er vurdert å ligge utenfor 1/1000-faresonen for steinsprang. 
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