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Sammendrag 
Skred AS har utført et oppdrag for NVE som en del av den nasjonale skredfarekartleggingen i 
Norge. Oppdraget omfatter kartlegging av utvalgte områder i Årdal kommune. I tillegg 
inkluderer rapporten noen områder som er kartlagt på oppdrag fra Årdal kommune.  

Utredningen følger kravene om sikkerhet mot skred iht. TEK17 § 7-3. Samlet skredfare er 
kartlagt for følgende sikkerhetsklasser med tilhørende årlige sannsynligheter for skred: S1 
(≥1/100), S2 (≥1/1000) og S3 (≥1/5000). Det er utført vurderinger både for dagens 
vegetasjonsforhold og for en situasjon hvor hogstutsatt skog forutsettes fjernet.  

Utredningen er utført av fagkyndig personell og følger NVEs veileder Sikkerhet mot skred i 
bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak og vil dermed kunne 
dokumentere om sikkerhetskravene er oppfylt. Skredtypene snø-, jord-, flom-, sørpe-, 
steinskred og steinsprang har blitt utredet. Utredning av faresoner for kvikkleireskred og 
fjellskred er ikke inkludert.  

Utredningen viser at mange av kartleggingsområdene er utsatt for flere skredtyper. 
Flomskred er spesielt aktuelt i mange av områdene, og utgjør en betydelig del av faresonene 
som påvirker bebyggelse. Steinsprang (inkl. både flogstein og mindre steinskred) og snøskred 
(inkl. skredvind) er også aktuelt i en god del av områdene. Større steinskred, jordskred og 
sørpeskred er aktuelt i noen av områdene.  

Bebyggelsen i kartleggingsområdene er grovt klassifisert i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 iht. 
bygningstype fra FKB-data. Opptelling viser at totalt 51 bygg (58 ved fjerning av hogstutsatt 
skog) har for høy skredfare for sin sikkerhetsklasse iht. kravene i TEK17 § 7-3: 

- Totalt 7 bygg i sikkerhetsklasse S1 har årlig sannsynlighet for skred ≥1/100.  
- Totalt 31 bygg (37 ved hogst) i sikkerhetsklasse S2 har årlig sannsynlighet for skred 

≥1/1000. Av disse har 5 bygg (6 ved hogst) årlig sannsynlighet for skred ≥1/100.  
- Totalt 13 bygg (14 ved hogst) i sikkerhetsklasse S3 har årlig sannsynlighet for skred 

≥1/5000. Av disse har 9 bygg årlig sannsynlighet for skred ≥1/1000 og 4 bygg årlig 
sannsynlighet for skred ≥1/100. 
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Vedlegg 
De fleste vedleggene er organisert for hvert område (1-14) med følgende underinndeling: 

A- Bilder 
B- Helningskart 
C- Registreringskart 
D- Modelleringskart (alle modellerte skredtyper) 
E- Faresonekart (dagens skogforhold og uten hogstutsatt skog) 
F- Skog med betydning for skredfaren 

I tillegg er det følgende generelle vedlegg til rapporten: 

- Egenerklæringsskjema kompetanse 
- Uavhengig kvalitetssikring utført av Norconsult (ÅÅÅÅ-MM-DD – Ikke utført enda.) 
- Skred AS sitt tilsvar på uavhengig kvalitetssikring (ÅÅÅÅ-MM-DD – Ikke utført enda.) 

I tillegg til vedlegg som følger rapporten er det overlevert GIS-vedlegg og bildefiler til 
oppdragsgiver iht. NVEs veileder (NVE, 2022). 
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1 Innledning 
1.1 Forord 
Plan- og bygningsloven (pbl) og Byggteknisk forskrift (TEK 17 § 7-3) stiller krav til sikkerhet 
mot skred. For reguleringsplan og byggesak/-tiltak, søknadspliktig eller ikke, må det derfor 
dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet mot skredfare vil bli oppnådd i henhold til disse 
sikkerhetskravene.  

Denne utredningen er utført av fagkyndig personell og følger NVEs veileder Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak (NVE, 2022), og 
vil dermed kunne dokumentere om sikkerhetskravene er oppfylt. 

Skredtypene snø-, jord-, flom-, sørpe-, steinskred og steinsprang utredes. 

1.2 Bakgrunn 
Skred AS har på oppdrag for NVE utført en utredning av skredfare i bratt terreng for utvalgte 
områder i Årdal kommune. Deler av kommunen har vært kartlagt tidligere. Tidligere 
rapporter er gjennomgått og hensyntatt i arbeidet.  

1.3 Mål 
Oppdraget omfatter vurdering av skredfare iht. TEK 17 § 7-3 for følgende sikkerhetsklasser 
med tilhørende årlige sannsynligheter for skred: S1 (1/100), S2 (1/1000) og S3 (1/5000). 

1.4 Kartlagte områder 
Utredningen omfatter 14 områder i Årdal kommune (Figur 1 og Tabell 1). Det var opprinnelig 
bestilt 10 områder av NVE, hvorav to er delt opp, for å forenkle beskrivelsen. I tillegg har 
Årdal kommune bestilt kartlegging av ytterligere fire områder, hvorav to er utvidelse av 
områder bestilt av NVE, mens to er nye områder.  

Påvirkningsområdene omfatter arealer som kan gi skred direkte inn i 
kartleggingsområdene. I en del tilfeller kan det skje prosesser også i øvrige deler av 
nedbørsfeltet som er relevant for skredvurderingen, f.eks. flom eller skred som kan utløse 
andre skred. I noen tilfeller kan det teoretisk sett også løsne f.eks. sørpeskred fra øvre deler 
av nedbørsfeltet som enten kan gå direkte inn i kartleggingsområdet, eller som kan utvikle 
seg til andre skredtyper innen det når kartleggingsområdet.  

For alle områdene er hele nedbørsfeltet vurdert og hensyntatt i vurderingene. For bedre 
lesbarhet på kart både i figurer og i vedlegg er imidlertid en del av påvirkningsområdene 
snevret inn i forhold til nedbørsfeltet, slik at det bare er de områdene som gir skred direkte 
inn i kartleggingsområdet som er vist som påvirkningsområdene. Der det er gjort en 
innsnevning av påvirkningsområdet i forhold til hele nedbørsfeltet er begge deler vist i 
oversiktskartet i innledningen til det aktuelle kapittelet.    
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Figur 1: Oversiktskart over Årdal kommune og kartleggingsområdene som er undersøkt. 
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Tabell 1: Oversikt over kartlagte områder som inngår i rapporten. 

Nr.  Navn Kommentar 
1 Vikadalen  
2 Årdalstangen øst  Område bestilt av NVE er delt opp. 
3 Årdalstangen vest Område bestilt av NVE er delt opp. Området inkluderer 

utvidelse mot sørvest bestilt av Årdal kommune. 
4 Seim  
5 Seimsdalen  
6 Øvre Årdal sør Område bestilt av NVE er delt opp. 
7 Øvre Årdal nord Område bestilt av NVE er delt opp. 
8 Fardalen  
9 Moa  
10 Øyni  
11 Olmenhagen Området inkluderer utvidelse mot øst bestilt av Årdal kommune 
12 Tronteigen  
13 Hagøyni Området er bestilt av Årdal kommune. 
14 Loi Området er bestilt av Årdal kommune. 

 

1.5 Krav til sikkerhet mot skred 
I oppdraget inngår en vurdering av sikkerhetskravet for eksisterende bygninger i forhold til 
dagens krav i TEK17 § 7-3 (Tabell 2). Eksisterende bygninger som ikke tilfredsstiller dagens 
krav til sikkerhet mot skred (gitt at de skal tilfredsstille kravene for nybygg) skal identifiseres.  

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 
tilhørende uteareal (DiBK, 2022)). Sannsynligheten i (DiBK, 2022) angir den årlige 
sannsynligheten for skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre 
fare for liv og helse og/eller større materielle skader.  

Tabell 2: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 § 7-3 (DiBK, 2022). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
S1 Liten 1/100 
S2 Middels 1/1000 
S3 Stor 1/5000 

 

I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 
ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2022). 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der 
det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Garasjer, mindre 
brygger og lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   15/246 
 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eneboliger, 
fritidsboliger samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 
det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk 
som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er: 

• eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter  
• arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder 

seg mer enn 25 personer  
• skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 

Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til 
bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en 
klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 
må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall 
personer som oppholder seg på utearealet. 

Oppdraget omfatter kartlegging av faresoner med årlig sannsynlighet større enn både 1/100, 
1/1000 og 1/5000 for hele de kartlagte områdene. 

Vi har ikke vurdert manuelt hvilken sikkerhetsklasse hvert enkelt bygg i 
kartleggingsområdene tilhører. Vi har imidlertid gjort en klassifisering av bygg i 
sikkerhetsklassene S1, S2 og S3, basert på tabell oversendt fra NVE for bygningstype i FKB-
data (Tabell 3). Basert på denne klassifiseringen er det gjort en opptelling av antall bygg 
tilhørende de ulike sikkerhetsklassene som ligger i de forskjellige faresonene, både for hvert 
enkelt kartleggingsområde og totalt for alle områdene. Det påpekes at det vil kunne være 
avvik for enkeltbygg fra denne klassifiseringen. Der hvor det er bygg som kan falle inn under 
TEK § 7-3s første ledd (bygg som ikke skal ha skredfare), er disse telt sammen med S3-bygg, 
men kommentert i tabellteksten.  

Det er kun bygg som ikke oppfyller kravet til sikkerhetsklassene i TEK17 §7-3 som er talt opp. 
F.eks. er det ikke gjort opptelling av S1 eller S2 bygg innenfor faresoner med årlig 
sannsynlighet større enn 1/5000, da disse byggene tilfredsstiller kravet om sikkerhet mot 
skred, selv om det er en viss skredfare. Opptellingen viser dermed antall bygg som ikke 
tilfredsstiller sikkerhetskravet i TEK17. 

Et bygg i sikkerhetsklasse S2 eller S3 vil bli talt opp en gang for hver av sikkerhetsklassene 
den ligger innenfor. F.eks. vil et bygg i sikkerhetsklasse S2 som ligger innenfor faresonen med 
årlig sannsynlighet større enn 1/100 være talt opp både i rubrikken for 1/100 og 1/1000, 
siden den er innenfor faresonen for begge to.  



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   16/246 
 

Tabell 3: Sikkerhetsklasser er klassifisert automatisk fra FKB-data om bygningstype. I 
tabellene for hvert område er bygg som faller inn under TEK17 første ledd telt sammen med 
bygg i sikkerhetsklasse S3, men antallet for dette er oppgitt i tabellteksten.  

Sikkerhetsklasse Bygningstype (FKB) 
S1 181, 182, 183, 242, 243, 245, 424, 830, 999 
S2 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 131, 133, 136, 141, 159, 161, 

162, 163, 171, 172, 192, 193, 199, 211, 212, 213, 215, 219, 222, 
224, 231, 232, 239, 241, 244, 248, 249, 312, 323, 329, 431, 432, 
433, 439, 443, 449, 490, 523, 524, 529, 531, 533, 539, 673, 823, 
840 

S3 135, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 214, 216, 311, 313, 319, 
321, 322, 330, 411, 412, 415, 416, 419, 441, 511, 512, 519, 521, 
522, 532, 590, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 621, 622, 623, 
629, 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 661, 662, 
663, 669, 671, 672, 674, 675, 679, 711, 721, 722, 723, 729, 731, 
732, 739, 811, 812, 813, 822, 890 

Første ledd 719, 712, 713, 714, 821 
 

1.6 Tilpassing fra NVEs rapportmal 
Denne rapporten bygger på rapportmal tilhørende NVEs veileder (NVE, 2022), versjon datert 
12.11.2020, men sist endret 22.03.2022. Rapportmalen er imidlertid tilpasset på følgende 
måter: 

- Rapporten er bygd opp som øvrige Skred AS rapporter, og følger våre rutiner for 
intern kvalitetssikring.  

- Rapporten omfatter alle kapitler fra NVEs rapportmal, men i litt annen rekkefølge. 
- Rapporten inneholder noen flere kapitler enn NVEs rapportmal.  
- Informasjon om oppdraget og gjennomført befaring er gitt på førstesiden og i kapittel 

1. Siden «Om oppdraget» fra NVEs rapportmal er derfor ikke direkte gjengitt. 
- Enkelte overskrifter har lignende, men ikke identiske navn som i NVEs rapportmal. 
- I kapitlene om vurdering av hver enkelt skredtype er underkapitlene (tredje nivå) fra 

NVEs rapportmal systematisk omtalt i teksten, uten at det er gitt egne overskrifter for 
dem. 

- Egenkontroll og sidemannskontroll er dokumentert på førstesiden i rapporten. Det er 
derfor ikke lagt ved en egen side for egen- og sidemannskontroll, slik NVEs 
rapportmal legger opp til. 

- Vi bruker vår egen rapportmal som sjekkliste, og det er derfor ikke lagt ved noen 
ytterligere sjekklister ved UKS. 

Flere av kartleggingsområdene omfatter ulike skråninger eller skråninger med store 
variasjoner i terrengformer. For å tydeliggjøre hvilken del av kartleggingsområdet som 
omtales er det brukt fet skrift innledningsvis når en ny, konkret del av skråningen eller 
kartleggingsområdet omtales. Konkluderende vurderinger av skredfare er skrevet i kursiv.  
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1.7 Forbehold 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 
kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 
tilgjengelige flyfoto, og på kotegrunnlag. Dersom det skjer endringer i terrengforhold, bør 
det utføres en ny vurdering. 

Vurderingen som er gjort for terreng uten skog tar utgangspunkt i at skogen ikke til stede, 
men omfatter ikke vurdering av terrenginngrep som hogst kan medføre. Ved eventuell hogst 
må utførende selv påse at ikke terrenginngrep medfører økt skredfare ut over kun fjerning 
av skogen.  

Det presiseres at vurderingene gjelder naturlig utløste skred, og at menneskelige inngrep i 
terreng eller drenering kan medføre endrede stabilitetsforhold som igjen kan bidra til å 
utløse skred. Eksisterende skjæringer, fyllinger og lignende er ikke vurdert, men der det er 
oppdaget slike som potensielt kan ha dårlig stabilitet er dette omtalt. 
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2 Grunnlag 
2.1 Digital terrengmodell 
Det er benyttet nasjonal digital høydemodell med oppløsning 1 m x 1 m, hentet fra 
hoydedata.no (Kartverket, 2022). Dataene er bearbeidet videre for å lage skyggekart, 
helningskart (vedlegg B) og som grunnlag for modelleringer av skred (vedlegg D). I den 
forbindelse er også oppløsningen på dataene endret til 2 m og 5 m ved hjelp av metoden 
Bilinear i QGIS.  

Det er også benyttet bakgrunnskart tilgjengelige i WMS-format fra Statens kartverk 
Kartverket, 2022).  

På bakgrunn av terrengmodellen med 1 m oppløsning er det gjort en dreneringsanalyse som 
viser overflateavrenning. Verktøyet Fill sinks (Want & Liu) i QGIS er benyttet til å lage en 
terrengmodell uten forsenkninger. Videre er verktøyet Catchment Area kjørt med metoden 
Multiple Flow Direction. Analysen tar ikke hensyn til stikkrenner, kulverter, broer ol. Den tar 
heller ikke hensyn til drenering av vann i løsmasser eller berg. Dette er hensyntatt ved bruk 
av resultatene. 

2.2 Historiske skredhendelser 
Det finnes kjennskap til en rekke historiske skredhendelser, og der dette foreligger er det 
omtalt i kapitlene for de ulike områdene, i mange tilfeller som direkte sitat. Informasjon om 
hendelsene som er omtalt er primært hentet fra følgende kilder: 

- NVEs skreddatabase (NVE, 2022). 
- Tidligere skredfareutredninger, utdypet i kapittel 2.3 og i beskrivelsen for hvert 

område. 
- Møte med Bjørn Indrebø og Oskar Seim i Årdal kommune, samt informasjon tilsendt i 

etterkant (Årdal kommune, 2022). 
- Møte med bla. Bjørn Lindland og Jonny Asperheim i Årdal Sogelag (Årdal Sogelag, 

2022). 
- Samtaler med øvrige beboere og lokalkjente, både på telefon og underveis på 

befaring. 

Informasjon om konkrete tids- og stedfestede skredhendelser som ikke allerede var i NVE 
Atlas har blitt registrert på skredregistrering.no (vil bli utført etter høring og UKS, i tilfelle ny 
informasjon av betydning fremkommer). Generell informasjon om skredrelaterte forhold 
eller informasjon om skredhendelser som er lite konkret eller svært usikker er kun gjengitt i 
rapporten og er ikke lagt inn på skredregistrering.no.  

Enkelte av informantene vi har fått oppgitt av Årdal kommune har vi ikke klart å komme i 
kontakt med. 

2.3 Tidligere skredfareutredninger 
For flere av områdene finnes det en rekke tidligere utførte utredninger knyttet til skred. De 
ulike rapportene som finnes, er omtalt i kapitlene for hvert enkelt område. Vi har gått 
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gjennom oversendte rapporter fra NVE, rapporter tilgjengelig på Årdal kommunes nettside, 
rapporter oversendt direkte fra kommunen, samt rapporter vi har funnet på nett.  

I 2013 ble det utført en flomsonerapport for blant annet Hæreidselva og elva Utla som går 
langs en rekke av de kartlagte områdene (NVE, 2013). Resultatene fra denne er ikke 
nærmere omtalt for de aktuelle delområdene. 

2.4 Aktsomhetskart 
I NVE Atlas (NVE, 2022) finnes det flere ulike typer aktsomhetskart som viser områder som 
kan være utsatt for skred. Hvilke av aktsomhetskartene som er aktuelle er omtalt i kapitlene 
for de ulike områdene. Detaljert utbredelse av aktsomhetssonene vurderes som lite 
relevant, og aktsomhetskartene er derfor ikke gjengitt i figurer og vedlegg.  

2.5 Eksisterende sikringstiltak 
Det finnes en god del eksisterende sikringstiltak mot skred. Der det har relevans for 
vurderingene er disse tiltakene omtalt i kapitlene for de ulike kartleggingsområdene. 

2.6 Geologi 
Berggrunnen i området består ifølge NGUs berggrunnskart i målestokk 1: 50 000 (NGU, 
2022) av granodioritt i Vikadalen og vestlig del av Seimsdalen og ortopyroksengneis (stedvis 
navngitt som mangeritt) de fleste andre områder (Figur 2). I Fardalen er det kartlagt syenitt 
og i Utladalen og sørøst for Øvre Årdal er det stedvis kartlagt amfibolitt/granatamfibolitt.  

NGUs InSAR-kart for området (NGU, 2022) har generelt sett mange punkter i fjellområdene 
og til dels i dalbunnen, mens det i skråningene er få punkter. For det meste viser kartet lite 
bevegelse i grunnen. 

Det har tidligere forekommet utfall av større bergpartier i Årdalsvannet og Årdalsfjorden 
som har medført flodbølger mot bebyggelsen, blant annet i 1948 og i 1983. Det foreligger 
flere tidligere undersøkelser med tanke på fjellskred- og steinskredfare i Årdalsfjorden og 
Årdalsvannet, spesielt ved lokalitetene Stegjaberget, Byttejuvet og Kleppura. Tidligere 
undersøkelser for disse lokalitetene ble oppsummert i en rapport fra NGU i 2008 (NGU, 
2008). Stegjaberget er også undersøkt nærmere i senere rapport (NGU, 2011). I NGUs 
database for ustabile fjellparti (NGU, 2022) vises nå disse, samt enkelte andre partier som 
steinsprangområder, altså partier som ikke vurderes å ha fare for større fjellskred (Figur 3). 
Faren for fjellskred/steinskred som kan skape flodbølge i Årdalsfjorden/Årdalsvannet inngår 
ikke i utredningen for denne rapporten, og er ikke undersøkt nærmere. 

Alle partiene i Årdal kommune har status som steinsprangområder, altså partier hvor det kan 
komme steinsprang (og steinskred), men hvor det ikke forventes større fjellskred. Unntaket 
er partiet Holten øst for Årdalsvatnet som har status som «Annet vurdert fjellparti», hvor det 
ikke er observert tegn på gravitasjonsdreven deformasjon. 
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Figur 2: NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022). 

 

Figur 3: Utklipp fra Nasjonal database for ustabile fjellparti (NGU, 2022).  
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NGUs løsmassekart i målestokk 1:250 000 for området (NGU, 2022) viser at området preges 
av mye elve- og breelvavsetninger i dalene, skredmateriale i dalsidene og bart fjell i øvre 
deler av skråningene (Figur 4). Stedvis er det registrert også moreneavsetninger, fortrinnsvis 
i Seimsdalen, opp mot Botnanosi øst for Fardalen og sør for Øvre Årdal.  

NGUs løsmassekart (NGU, 2022) viser at marin grense i Årdal ligger ved om lag 130-140 moh. 
i områdene langs Årdalsfjorden. I områdene rundt Øvre Årdal er marin grense rundt 100 
moh. og kan f.eks. sees i terrenget langs noen tydelige løsmasseterrasser ved 
kartleggingsområdene Øyni og Moa.  

 

Figur 4: NGUs løsmassekart i målestokk 1:250 000 (NGU, 2022). 

2.7 Flyfoto og skråfoto 
Vi har gjort analyser av tilgjengelige ortofoto som er tilgjengelig fra Norge i Bilder (Statens 
vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). Det finnes bildeserier med god kvalitet, men med en del 
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skygger. Disse er tilnærmet sammenhengende for alle områdene fra årstallene 1977, 2006, 
2010 og 2017/2018. Stedvis er også en serie fra 2008 tilgjengelig og undersøkt. Det finnes 
også andre serier, men med dårligere oppløsning som ikke er undersøkt i detalj.  

I tillegg er det funnet flere bildeserier av ulike områder i Årdal fra Widerøe Flyveselskap AS 
(Nasjonalbiblioteket, 2022). Flesteparten av bildene er fra 1963, men noen er også eldre, 
tilbake til 1936. Bildene er stedvis av god kvalitet og gir nyttig informasjon om terrenget før 
utbyggingen på 1950-tallet. 

Relevante funn fra ortofoto og skråfoto er nærmere omtalt for hvert enkelt område, og 
enkelte av skråfotoene er også gjengitt i vedlegg A.  

2.8 Klimadata 
2.8.1 Klimaanalyse og skredtyper 
For jordskred og steinsprang vurderer vi at klimadata ikke har en avgjørende betydning for 
skredfarekartlegging i forhold til topografi og geomorfologiske elementer (NVE, 2022; NVE, 
2021). Vi har derfor ikke utført klimaanalyse for disse skredtypene.  

I forbindelse med vurdering av snøskred har vi utført en klimaanalyse for å bestemme 
bruddkanthøyde ved ulike returperioder, som inndata til snøskredmodellering. Figur 5 viser 
steder vi har hentet klimadata fra i denne analysen. 

2.8.2 Normaler 
Normaler for temperatur, nedbør og snødybde for perioden 1991-2020 (Figur 6) er hentet 
fra SeNorge (NVE, 2022). Dataene viser at det er store variasjoner mellom klimaet i 
lavereliggende strøk i dalene og i fjellet. I dalene er det tørrere, varmere og mer snøfattig. 
Jevnt over er klimaet forholdsvis tørt i forhold til Vestlandet for øvrig med mellom 500-750 
mm nedbør langs Årdalsfjorden og Årdalstangen, og stort sett rundt 750-1000 mm de fleste 
andre steder. 
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Figur 5: Kart som viser steder klimadata er hentet fra. Årdalstangen, Gjerdesnosi og 
Botnanosi er gridpunkt hvor det er hentet data fra NVEs API. I tillegg er det hentet vinddata 
fra stasjonen FV53 Tyinosen, ca. 23 km øst for Årdalstangen. 
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Figur 6: Normaler for perioden 1991-2000 for nedbør (øverst), temperatur (i midten) og 
snødybde (nederst). Dataene er hentet fra Senorge.no. 
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2.8.3 Ekstremverdier 
Data om ekstremverdier for døgnnedbør, snødybde og nysnødybde 3 døgn er hentet 
gjennom et script fra NVEs API (NVE, 2022) for to gridpunkt (Figur 5); ett punkt ved 
Årdalstangen (UTM33 N6811123; E109141, 7 moh.) og ett punkt nær toppen av Botnanosi 
(UTM33 N6823184; E115942; 1274 moh.). I tillegg er det hentet data for snødybde og 
nysnødybde 3 døgn for et punkt ved Gjerdenosi (UTM N6813282; E108567; 1251 moh.).  

Dataene består av interpolerte, beregnede verdier for 1 km2 ruter i kartet (grid), og er ikke 
direkte måleverdier fra værstasjonen. Det er hentet data for perioden 1957-2021. Det er 
dermed knyttet stor usikkerhet til beregnede returperioder på 1000 år og 5000 år. 

Dataene er også sammenstilt med relevante ekstremverdier fra en tidligere rapport utført av 
Skred AS fra Fardalen nord for Øvre Årdal (Skred AS, 2016) og en rapport utført av Asplan 
Viak ved Hæreid på Årdalstangen (Asplan Viak, 2022).  

Dataene for 3 døgns nysnø som vi har hentet fra NVEs API viser forholdsvis lave verdier. 
Dette har vi også erfart fra enkelte andre steder i tidligere oppdrag, men vi har også erfart at 
APIet gir høye (men realistiske) verdier i enkelte tilfeller. Dette kan ha sammenheng med 
beregningsmetoden som ligger til grunn for disse dataene. I beskrivelsen av datasettene gitt 
på SeNorge (NVE, 2022), fremgår det at blant annet innsynkning av snødekket er en del av 
beregningene, selv om vi ikke har detaljkunnskap om hvordan disse beregningene er utført. 
At innsynkning av snøen tas i betraktning kan bidra til å forklare den store forskjellen mellom 
ekstremverdiene fra grid-dataene og verdiene fra f.eks. 3 døgns vinternedbør som ofte har 
vært brukt i skredfarekartlegging. Det er også en viss forskjell mellom dataene fra NVEs API 
og dataene som er benyttet i Asplan Viaks rapport.  

For videre bruk som grunnlag for beregning av bruddkanthøyder for snøskred har vi gjort en 
skjønnsmessig vurdering av ekstremverdier for ulike returperioder, basert på de ulike 
datasettene som er angitt i Tabell 4. Verdiene som er benyttet er vurdert å være noe høyere 
enn verdiene fra NVEs API. 

2.8.4 Vind 
Det er hentet vinddata for perioden 2015-2022 fra målestasjonen FV53 Tyinosen (1080 
moh.), ca. 23 km øst for Årdalstangen (Norsk Klimaservicesenter, 2022). Ettersom 
målestasjonen står i en dal forventes dataene å være påvirket av topografien rundt. Dataene 
viser da også at vinden primært blåser fra sørvestlig og nordøstlig sektor, altså langs 
retningen av dalføret (Figur 7). I NGIs skredfarevurdering for utvalgte området i Årdal 
kommune er det vist vindroser fra Tyinkrysset og Fanaråken hvor det er filtrert ut tidspunkt 
med nedbør på vinterstid (NGI, 2013). Disse dataene viser hovedsakelig at det er vestlige 
vinder som vil være nedbørsførende i regionen på vinteren, selv om det også kan 
forekomme vind fra sørøst.  
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Tabell 4: Ekstremverdier for døgnnedbør, snødybde, nysnødybde 3 døgn og 3 døgns 
vinternedbør fra ulike datakilder i Årdal kommune. Ekstremverdier hentet fra NVEs API (NVE, 
2022) er oppgitt som middelverdien mellom beregningsmetodene L-Moments og Max 
Likelihood.  

Datasett Ekstremverdier 
100 år 1000 år 5000 år 

Døgnnedbør (rr) Årdalstangen (NVE, 2022) 67 mm 86 mm 99 mm 
Døgnnedbør (rr) Botnanosi (NVE, 2022) 60 mm 77 mm 90 mm 
«1 døgn nedbør som regn» Hæreid (Asplan Viak, 2022) 70 mm 90 mm 105 mm 
«1 døgn nedbør som regn» Gjerdesnosi (Asplan Viak, 
2022) 

64 mm 82 mm 95 mm 

    
Snødybde (sd) Årdalstangen (NVE, 2022) 78 cm 128 cm 175 cm 
Snødybde (sd) Botnanosi (NVE, 2022) 296 cm 334 cm 351 cm 
Snødybde (sd) Gjerdenosi (NVE, 2022) 302 cm 364 cm 401 cm 
«Snøhøyde» Hæreid (Asplan Viak, 2022) 93 cm 124 cm 146 cm 
«Snøhøyde» Gjerdenosi (Asplan Viak, 2022)  328 cm 428 cm 498 cm 
    
Nysnødybde 3 døgn (sdfsw3d) Årdalstangen (NVE, 
2022) 

48 cm 67 cm 82 cm 

Nysnødybde 3 døgn (sdfsw3d) Botnanosi (NVE, 2022) 60 cm 68 cm 73 cm 
Nysnødybde 3 døgn (sdfsw3d) Gjerdenosi (NVE, 2022) 61 cm 71 cm 76 cm 
«3 døgns snømengde» Hæreid (Asplan Viak, 2022) 58 cm 77 cm 90 cm 
«3 døgns snømengde» Gjerdenosi (Asplan Viak, 2022) 70 cm 90 cm 105 cm 
    
3 døgns vinternedbør (des-apr) Øvre Årdal (Skred AS, 
2019) 

120 mm 160 mm  

    
Benyttede verdier 3 døgns nysnødybde 70 cm 85 cm 100 cm 

 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   27/246 
 

 

Figur 7: Øverst: Vindrose for målestasjonen FV53 Tyinosen (hele året til venstre, nov.-apr. til 
høyre). Nederst: Vindroser fra (NGI, 2013) for Tyinkrysset (venstre) og Fanaråken (høyre). 
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2.8.5 Permafrost 
Skråningene over kartleggingsområdet stort sett grad lavere enn 1000-1200 moh. Basert på 
kart fra CryoWall-prosjektet (Magnin, et al., 2019) fremstår det som lite sannsynlig at det 
skal være permafrost i området som kan ha betydning for skråningene som er vurdert.  

2.8.6 Klimaendringer 
Norsk klimaservicesenter har utarbeidet klimaprofiler for de tidligere fylkene i Norge, 
inkludert Sogn og Fjordane (Norsk Klimaservicesenter, 2021). De mest relevante forventede 
endringene med tanke på skredfare er: 

- Vesentlig økt fare for jord-, flom- og sørpeskred som følge av økte nedbørsmengder. 
- Mulig vesentlig økt fare for snøskred, spesielt våtsnøskred. Faren for tørrsnøskred vil 

kunne bli redusert. 
- Faren for steinsprang, steinskred og fjellskred forventes å være relativt uendret. 

Mindre steinsprang kan forekomme oftere som følge av hyppigere kraftig nedbør. 

I den grad tidligere skredhendelser i et område indikerer historisk skredfrekvens, forventes 
disse altså å endres i fremtiden. For jordskred, flomskred, sørpeskred og våte snøskred 
forventes skred å skje noe hyppigere, mens tørre snøskred forventes å skje noe sjeldnere. 
Faren for steinsprang, steinskred og fjellskred antas å ikke være endret.  

Klimaendringer er tatt i betraktning i skredfarevurderingene, men usikkerhetene knyttet til i 
historisk skredfrekvens (og en rekke andre faktorer) er stor, og den direkte påvirkningen 
klimaendringer har på utbredelsen av faresonene er dermed begrenset. 

2.9 Skog 
I tillegg til vurderinger fra befaring til fots og med drone, er det benyttet flere datasett for 
informasjon om skogen.  

Datasettet SR16 og SR16 Beta er benyttet for informasjon om både treslag og tetthet 
(kronedekning) på skogen (NIBIO, 2022). Beregninger basert på dette datasettet ligger til 
grunn for å vurdere hvilken skog som er tett nok til å hindre utløsning av snøskred (kapittel 
3.4.2). Datasettet AR5 (NIBIO, 2022) er også benyttet for å fastsette hvilke områder som kan 
være hogstutsatt (kapittel 3.8).  

Løvskog er den klart dominerende skogtypen i Årdal (Figur 8). I en del skråninger er det 
mindre innslag av furuskog, mens det også er noen få skråninger hvor furuskog er 
dominerende. Det finnes enkelte felt med granskog, primært i Seimsdalen og Fardalen, men 
da fortrinnsvis nord for kartleggingsområdene der.  



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   29/246 
 

 

Figur 8: Treslag for skogen i Årdal, hentet fra datasettet SR16 (NIBIO, 2022). 
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3 Metode 
3.1 Feltarbeid 
Befaring er gjort i flere omganger og for ulike områder, som oppsummert i Tabell 5. 
Underveis på befaringen er det benyttet digitale kart på mobil/nettbrett ved hjelp av appen 
Input/Mergin Maps. Observasjoner gjort underveis er registrert direkte i det digitale kartet, 
som senere er overført til GIS-programvaren QGIS. Sporlogg er hentet fra håndholdt GPS og 
mobilappen Avenza Maps. Observasjoner med relevans for skredfaren er tegnet inn som 
ulike symboler i registreringskartene i vedlegg C. Det samme gjelder sporlogg, dronelogg og 
øvrige relevante registreringer, f.eks. løsneområder for ulike skredtyper.  

Tabell 5: Oversikt over gjennomførte befaringer. 

Tidspunkt Til stede Kommentar 
27.-30. 
jun. 2022 

Espen Eidsvåg, Kalle Kronholm, 
Hans G. Grue, Pål Lohne.  

Hovedbefaring. Hans. G. Grue og Pål Lohne 
var med på deler av befaringen. Varierende 
værforhold, stort sett oppholdsvær. Helge 
Henriksen fra Henriksen Geopraksis deltok 
også på deler av befaringen og bidro med 
erfaring fra området.  

19. sep. 
2022 

Espen Eidsvåg Supplerende befaring, blant annet etter 
skredhendelse i Bøskreda som skjedde i 
august. Samtale med lokalkjente. 

10. okt. 
2022 

Espen Eidsvåg Supplerende befaring. 

24-25. 
nov. 2022 

Kristin Lome Supplerende befaring, blant annet etter 
skredhendelser i Bøskreda, i Breiskreda, ved 
Tronteigen og ved Øygarden. 

 

3.2 Steinsprangvurdering 
3.2.1 Løsneområder 
Løsneområder som er vist i registreringskartet er beregnet basert på en terrengmodell med 
5 meters oppløsning. Det er tatt utgangspunkt i at terreng brattere enn 48,7 grader utgjør 
potensielle løsneområder for steinsprang (Dorren, 2016), noe som tilsvarer områder som 
RockyFor3D anser som løsneområder i simuleringene. 

I teorien vil terreng med helning ned mot ca. 40-45 grader kunne utgjøre løsneområder i 
enkelte situasjoner. I praksis har dette lite å si for faresonene. Terreng med helning mellom 
40-50 grader opptrer i de fleste tilfeller i tilknytning til enda brattere terreng i de aktuelle 
områdene. De stedene slik helning opptrer isolert sett er gjerne løsnesannsynligheten lav 
eller tilnærmet fraværende. I praksis viser dermed løsneområder generert fra terrengmodell 
som beskrevet over tilnærmet alle aktuelle løsneområder som har påvirkning på utbredelse 
av faresoner. Vurderinger av skredfare er uansett gjort basert på det reelle terrenget. 
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3.2.2 Modellering av utbredelse 
Modelleringer er utført ved hjelp av programmet Rockyfor3D (Dorren, 2016). Inndata og 
innstillinger som er benyttet i modelleringene er vist i Tabell 6. 

Tabell 6: Inndata benyttet for modelleringer av steinsprang i Rockyfor3D. 

Parameter Valgt verdi Kommentar 
Oppløsning 
terrengmodell 

5 m Vi har stedvis også kjørt modelleringer med 2 
m oppløsning. Sammenligning viser at disse gir 
ganske tilsvarende utløpslengder. 

Antall blokker simulert 
per løsnecelle 

100  

Variasjon i blokkvolum +/- 0 %  
Ekstra initiell fallhøyde 0 m  
Terrengforhold og 
løsneområder 

Rapid 
automatic 
simulation 

Rapid automatic simulation gir gode resultater, 
og betydelig tidsbesparelse (NGI, 2020). Ved 
5 m oppløsning anser modellen terreng 
brattere enn 48,7 grader som løsneområder 
for steinsprang. 

Blokkstørrelse 0,125 m3; 1 
m3; 8 m3; 27 
m3; 64 m3; 125 
m3. 

Alle blokkstørrelsene er modellert for alle 
kartleggingsområdene. Hvilke modellkjøringer 
som er vektlagt, avhenger av stedlige forhold. 
For alle blokkstørrelser er det benyttet like 
akser, f.eks. 0,5*0,5*0,5 m eller 1*1*1 m. 

Blokkform Rektangulær Stemmer best med observerte avsetninger i de 
fleste av områdene. 

Skog Ingen skog Skogforhold er skjønnsmessig vurdert basert 
på AR5/SR16 der det er relevant, fremfor å 
være innarbeidet i simuleringene. 

Nett Ingen nett Sikringstiltak er skjønnsmessig vurdert der det 
er relevant. 

 

I tolkning og bruk av modelleringsresultatene er det tatt høyde for at løsnesannsynligheten 
varierer mellom ulike løsneområder, og stedvis internt i enkelte løsneområder. Det er også 
tatt hensyn til at RockyFor3D til en viss grad antas å overdrive effekten av kanalisering av 
steinsprang i forsenkninger (NGI, 2020).  

Hvilke modellkjøringer som er mest vektlagt i fastsettelse av faresoner varierer fra skråning 
til skråning. Det er ikke gitt egne tabeller for inndata knyttet til modellering av steinsprang i 
kapitlene for hvert av kartleggingsområdene, siden de samme inndataene er benyttet over 
alt. Det er imidlertid kommentert i teksten hvilke av modellkjøringene (hvilken 
blokkstørrelse) som er tillagt mest vekt i vurderingene. Modelleringene som er vist i vedlegg 
D er av blokker med volum 1 m3. 
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3.2.3 Fastsettelse av faresoner 
For øvrig er følgende prinsipper benyttet som et utgangspunkt for fastsettelse av faresoner 
for steinsprang:  

- Faren for steinsprang er i hovedsak vurdert basert på observasjoner av berg og 
oppsprekking i skrenter, samt spor etter tidligere utrasinger i felt og på bilder/flyfoto. 
Historiske hendelser er også tillagt vekt der de finnes. Modelleringer av utløpslengder 
er tillagt noe vekt.  

- Skrenter lavere enn noen få meter eller skråninger med terrenghelning slakere enn 
ca. 45-50 grader vurderes i noen tilfeller å ikke være reelle kildeområder. Dette kan 
også gjelde skrenter som er noe høyere og/eller brattere hvis berget fremstår som 
veldig lite oppsprukket. Selv om det i enkelte av disse skråningene teoretisk sett kan 
løsne steinsprang fra berg eller løsmasseblokk, vurderes den årlige sannsynligheten i 
noen tilfeller å være mindre enn 1/5000. I disse tilfellene er derfor ikke tegnet 
faresoner. 

- Faresoner med årlig sannsynlighet større enn 1/100 er ikke tegnet i alle skrenter, 
men kun der hvor steinsprang forventes å forekomme relativt hyppig. I praksis betyr 
det at det f.eks. bør være en viss oppsprekking i berget, betydelig høyde på skrenten 
og/eller tydelige urmasser i underkant av skrenten. I de fleste tilfeller er 1/100-
sonene tegnet for å omfatte urmassene som er observert, men stedvis vil 1/100-
sonene avvike fra observert ur pga. f.eks. mistanke om at uren er bearbeidet. 

- Faresonene gjelder for skred som kan medføre «skredskader av betydning» (NVE, 
2022). Det er derfor ikke tegnet faresoner for skred der hvor steinsprang vurderes å 
ikke medføre betydelig skade, som ved lave skrenter eller der hvor steinsprang har 
liten energi. I noen tilfeller er f.eks. faresonen tegnet inntil veggen på eksisterende 
bebyggelse for å vise at steinsprang kan nå til bygget, men at de ikke forventes å 
påføre bygget betydelig skade.  

- Utløpslengder og skadepotensiale for flogstein er vurdert skjønnsmessig de stedene 
hvor den prosessen vurderes å være aktuell. 

- Bergskjæringer som åpenbart er menneskeskapt, er ikke vurdert. 

3.3 Steinskredvurdering 
Som spesifisert i NVEs veileder (NVE, 2022) er steinsprang vanligvis definert etter volum 
inntil flere hundre m3, men dersom skreddynamikken tilsier det (bevegelsen kan anses som 
enkeltblokker), kan også partier på inntil flere tusen m3 også omtales som steinsprang. I flere 
av skråningene er dette en aktuell problemstilling. I disse skråningene er det enten historiske 
skred eller skredavsetninger som tilsier at volum større enn noen hundre m3 har 
forekommet, men hvor skreddynamikken tilsynelatende er enkeltblokker som går nedover 
skråningen med lite eller ingen interaksjon. I slike tilfeller er skredproblemet omtalt samlet 
under kapittelet om steinsprang, selv om det rent volummessig kunne vært grunnlag for å 
omtale enkelte av skredene som steinskred. 

Det er ikke utført egne modelleringer av steinskred. Der steinskred vurderes å være aktuelt 
er modelleringene av større steinsprang (27-125 m3) i Rockyfor3D til en viss grad benyttet. 
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For øvrig er det observasjoner i felt, historiske skredhendelser og skjønnsmessige 
vurderinger som ligger til grunn for vurdering av utløpslengder for steinskred. 

3.4 Snøskredvurdering 
Vurderingene av snøskred baserer seg på identifisering av løsneområder og vurdering av 
utløpslengder for disse.  

3.4.1 Løsneområder og bruddkanthøyder 
Løsneområder er fastsatt basert på faglig skjønn, primært i områder med terrenghelning 
mellom 30-50 grader, men stedvis også i områder med helning ned til 27 grader og opp til 55 
grader. Det er de mest aktuelle og relevante løsneområdene som er inntegnet i kartet og 
videre modellert. Det kan stedvis finnes andre løsneområder som også kan løsne, men som 
er vurdert å ikke ha innvirkning på faresonene i forhold til de som er inntegnet. Det vanligste 
eksempelet er at snøskred også kan løsne fra lavereliggende deler av en skråning, mens det 
er de større løsneområdene øverst i skråningen som gir lengst utløp og som dermed er 
relevante for ytterkant av faresonene. Skavlnedfall og løssnøskred fra bratte partier er også i 
liten grad modellert og tegnet inn, selv om det ikke utelukker at slike prosesser kan 
forekomme. Vi forventer at utbredelsen av tørre flakskred, som er modellert, dekker 
området berørt av skavlnedfall og løssnøskred.  

Forventet bruddforplantning har betydning for hvor store arealer som er tegnet inn for 
løsneområdene. I områder med stor ruhet og/eller mye småskala topografi er løsneområder 
enten ikke tegnet i det hele tatt, eller tegnet for et mindre areal enn i områder med glattere 
terreng. Forventet snømengde basert på nedbør og vindtransport er også tatt med i 
betraktningen, slik at i områder med mye snø vil ruhet og småskala topografi ha mindre 
betydning. 

For å fastsette bruddkanthøyder er det gjort følgende vurderinger, som vist i Tabell 7. 

- Snødrift er skjønnsmessig vurdert basert på hvor mye snø som forventes transportert 
inn i løsneområdet av vind. Hvert løsneområde er plassert i en av tre kategorier og 
gitt et tillegg for snødrift på hhv. 0%, 50% eller 100 % av forventet nedbørsmengde. 
Kategorisering er primært basert på topografi, eksposisjon (himmelretning) og 
tilgjengeligheten av større henteflater. I tillegg kan skredhistorikk påvirke valg av 
kategori, f.eks. ved at det finnes historiske skredhendelser fra løsneområdet. 

o Lite (+ 0 %). Løsneområdet er enten avblåst eller på annen måte lite utsatt for 
snødrift, f.eks. ved at det ligger vestvendt eller er på en terrengrygg. 

o Noe (+ 50 %). Løsneområdet kan få noe snødrift ved dominerende 
vindforhold, eventuelt mye ved vindforhold som forekommer sjeldent. 

o Mye (+ 100 %). Løsneområdet har enten godt egnet topografi (f.eks. konkave 
terrengformer), ligger i le for nedbørsførende vind og eller har store 
henteflater for snødrift. 

- Nedbørsdata. Det er tatt utgangspunkt i ekstremverdier fra klimaanalysen for 3 
døgns nysnødybde for 100 år, 1000 år og 5000 år. Disse er imidlertid justert noe, som 
redegjort for i kapittel 2.8.3. 
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- Terrenghelning. Det er gjort en omregning av snødybde i bratt terreng i forhold til på 
flat mark. Dette gjøres fordi snødybde måles vertikalt på flatmark, mens 
bruddhøyder i modellene fastsettes normalt på terrenget i bratt terreng. Ved antatt 
terrenghelning i løsneområdene på 40 grader gir dette en faktor på ca. 0,75 for 
snømengden i bratt terreng, og denne faktoren er benyttet for alle løsneområder, 
selv om reell, gjennomsnittlig terrenghelning i løsneområdene varierer noe. 

Det er ikke utført noen korreksjon for høydeforskjellen mellom løsneområder og datapunkt 
for klima. Tradisjonell høydekorreksjon antar at nedbøren i form av snø øker med 5 cm for 
hver 100 høydemeter. Interpolerte klimadata for Årdal tyder på at det er begrenset variasjon 
for 3-døgnsnysnø ved ulike høydenivå. En del av datakildene er fra høyfjellet og det er derfor 
ikke gjort noen høydekorreksjon. 

Tabell 7: Beregninger som ligger til grunn for vurderte bruddkanthøyder (*avrundet).  

Snødrift Retur-periode 
nedbør 

3 døgns 
nysnø 

Tillegg for 
snødrift 

Snøhøyde 
flatmark 

Bruddkanthøyde 
ved ca. 40° 
helning* 

Lite  
(0 % tillegg for 
snødrift) 

100 år 70 cm +0 cm 70 cm 55 cm 
1000 år 85 cm +0 cm 85 cm 65 cm 
5000 år 100 cm +0 cm 100 cm 75 cm 

Noe  
(50 % tillegg for 
snødrift) 

100 år 70 cm +35 cm 105 cm 80 cm 
1000 år 85 cm +42,5 cm 127,5 cm 95 cm 
5000 år 100 cm +50 cm 150 cm 115 cm 

Mye 
(100 % tillegg for 
snødrift) 

100 år 70 cm +70 cm 140 cm 105 cm 
1000 år 85 cm +85 cm 170 cm 130 cm 
5000 år 100 cm +100 cm 200 cm 150 cm 

 

For hvert kartleggingsområde er aktuelle løsneområder beskrevet i egne tabeller. Hvert 
løsneområde er i tillegg plassert i en kategori for snødrift, som gir ett sett med 
bruddkanthøyder for ulike returperioder (Tabell 7). Disse høydene er benyttet som inndata 
for modellkjøringer. For enkelte skredløp med kjente hendelser er det i tillegg kjørt 
modelleringer med andre bruddkanthøyder, som en sjekk av om modellberegningene klarer 
å gjenskape hendelsene. 

3.4.2 Skog 
I en del tilfeller kan tilstedeværelse av skog bidra til å redusere eller hindre utløsning av 
snøskred i områder som ellers ville vært egnede løsneområder. I NVEs veileder (NVE, 2022) 
oppgis ulike kriterier for at skogen skal ha tilstrekkelig effekt til å hindre utløsning av 
snøskred. Det er uklart i veilederen om det menes at alle disse kriteriene må være oppfylt 
for å hindre utløsning, eller om det holder at noen av dem er oppfylt. Vi har valgt å ta 
utgangspunkt i kronedekning som det finnes tilnærmet landsdekkende data for i datasettet 
SR16 Beta (NIBIO, 2022). For å hindre utløsning av snøskred må (slik vi tolker det i 
veilederen) løvskog og barskog minst ha kronedekning på henholdsvis 80 % og 50 %. Arealer 
med tilstrekkelig kronedekning er beregnet for hele området basert på dette (Figur 9). Det er 
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tatt utgangspunkt i disse arealene, men skogen og andre forhold er også skjønnsmessig 
vurdert for hvert løsneområde. Der hvor det er skog, men kronedekningen ikke er tett nok til 
å hindre utløsning av snøskred, vil skogen som regel likevel bidra til å redusere 
sannsynligheten for utløsning sammenlignet med terreng uten skog.  

I tabellene som angir beskrivelse av hvert enkelt løsneområde er det også oppgitt skogens 
effekt på utløsning av snøskred:  

- Skog hindrer utløsning av snøskred 
- Skog reduserer utløsning av snøskred  
- Skog har ingen vesentlig betydning for løsnesannsynligheten for snøskred. 

 

Figur 9: Kart som viser skog som reduserer eller hindrer utløsning av snøskred (NIBIO, 2022). 
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3.4.3 RAMMS::Avalanche 
Som et verktøy for å vurdere utløpslengde har vi benyttet den dynamiske modellen 
RAMMS::Avalanche, versjon 1.7.20 og 1.8.1 (WSL Institute for Snow and Avalanche Research 
SLF, 2022). Det er benyttet følgende inndata til modellering av snøskred: 

- Terrengmodell med oppløsning 5 m. 
- Tetthet er satt til 300 kg/m3 
- Løsneområder er navngitt etter skredtype, nummer på kartleggingsområde og 

nummer på løsneområdet, f.eks. Sno1-1. 
- Bruddkanthøyder er fastsatt basert på metodikk beskrevet over, oppsummert i 

Tabell 7. Bruddkanthøyder med forventet løsnesannsynlighet 1/1000 er vist i 
modelleringskartene i vedlegg D. 

- Størrelse er i utgangspunktet satt basert på volumet av hvert enkelt løsneområde.  
o Kategoriene som RAMMS foreslår er benyttet: Tiny (<5000 m3), Small (5000-

25.000 m3), Medium (25.000-60.000 m3) og Large (>60.000 m3).  
o De fleste løsneområder er av effektivitetshensyn simulert samtidig med 

andre løsneområder, men da med så stor avstand at skredene ikke «fysisk» 
berører hverandre. Det er tatt utgangspunkt i volumet til hvert enkelt 
løsneområde, ikke samlet skredvolum for en simulering med flere 
løsneområder. 

o Av praktiske årsaker vil det i noen tilfeller være enkelte løsneområder som er 
simulert med «feil» størrelse, dvs. en størrelse som er en kategori for stor 
eller for liten. F.eks. kan skred med løsnevolum på 3000 m3 eller 30 000 m3 
være simulert sammen med andre løsneområder tilhører størrelse Small 
(5000-25000 m3), og derfor er denne størrelsen satt for hele simuleringen. I 
slike tilfeller er det skjønnsmessig vurdert hvorvidt simuleringen har noe kort 
eller langt utløp. 

o For 5000-årsskred er volum satt en kategori opp i forhold til skredvolum, slik 
at et f.eks. et skred på 30.000 m3 er satt i kategori Large. 

- Gjentaksintervall er satt til 100 år for 100-årsskred og 300 år for 1000-års- og 5000-
årsskred.  

- Høydeverdier er tilpasset norske forhold ved å ta utgangspunkt i skoggrensen 
(Statens vegvesen; NVE, Jernbaneverket, 2015). Denne ligger for det meste omkring 
ca. 1000 moh. i de kartlagte områdene, selv om det finnes enkelte lokale variasjoner. 
Det er derfor benyttet høydeverdier på 1250 moh. og 750 moh.  

- Stopp-momentum er satt til 5%.  
- Medrivning av snø i snøskred kan i noen tilfelle være betydelig. I Årdal går mange av 

løpene i relativt bratte gjel hvor det antas å være begrenset mulighet for medrivning 
av snø i skredforløpet. Medrivning er ikke direkte tatt hensyn til i modelleringene. For 
de løpene hvor medrivning vurderes å være betydelig, er det gjort skjønnsmessige 
vurderinger av modellresultatene opp mot dette, og faresonene er gjerne da tegnet 
noe mer konservativt enn modellkjøringene tilsier.  
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- Skog er i liten grad konkret spesifisert i RAMMS-manualen. Basert på den relativt 
store endringen i friksjonsparameterne som RAMMS legger til grunn ved skog, antar 
vi det primært er snakk om storvokst barskog, noe som ikke er representativt for de 
fleste skråningene i Årdal. Det er derfor konsekvent kjørt modelleringer uten 
skogpolygoner. Der hvor vi forventer at skogen har en betydning for utløpet av 
snøskred er dette vurdert skjønnsmessig i fastsettelsen av faresoner.  

Parameterne som er benyttet er fastsatt både basert på tidligere erfaring og ved kalibrering 
opp mot kjente skredhendelser og skredavsetninger i Årdal. Modellresultatene viser i stor 
grad bra samsvar med den faktiske utbredelsen av skredhendelsene.  

For et par av områdene er det også gjort simuleringer av skredvind fra snøskred. Dette er 
nærmere forklart i de aktuelle kapitlene. 

3.4.4 Alfa-Beta 
NVEs kartløsning for beregning av Alfa-Beta (NVE, 2022) er benyttet for utvalgte skredløp. 
Metoden er tilpasset forholdsvis store skred i ganske ideelle skredbaner, og i mange av 
skredløpene det er benyttet gir den trolig svært konservative utløpslengder. Modellen er 
dermed ikke tillagt så mye vekt i slike tilfeller.  

3.4.5 Fastsettelse av faresoner 
Ved fastsetting av faresoner for snøskred er det gjort skjønnsmessige vurderinger basert på 
observasjoner i felt, historiske hendelser og modelleringsresultater.   

Det er skred som kan medføre betydelig skade som er vurdert. Mindre snøskred fra lave 
skråninger kan ikke utelukkes helt alle steder, men er altså vurdert å ikke ville medføre 
betydelig skade der hvor det ikke er tegnet faresoner. 

3.5 Jordskredvurdering 
I de fleste områdene er jordskred mindre aktuelt på grunn av skrint løsmassedekke i de 
bratte delene av fjellsidene. I mange av fjellsider hvor jordskred kan løsne vil de gå inn i 
tydelige gjel og forventes å opptre som flomskred lenger nede i skråningen. I slike tilfeller er 
skredene omtalt i kapitlene for flomskred for de ulike kartleggingsområdene, selv om 
løsnemekanismen i mange tilfeller kan være jordskred. 

3.5.1 Utglidninger i løsmasseskråninger 
En stor andel av skråningene som er vurdert å være utsatt for jordskred er rene 
løsmasseskråninger i underkant av terrasser, gjerne inne i selve kartleggingsområdene. 
Løsmassene i disse består i stor grad av friksjonsmasser som sand, grus, stein og mindre 
blokk. Eventuelle utglidninger av slike masser forventes i stor grad å være overflateskred 
med begrenset volum og liten tilbakeskridende effekt. Videre forventes slike skred å i stor 
grad stoppe opp raskt i foten av skråningene. Skråningene hvor slike skred er aktuelle er for 
det meste relativt lave og modellkjøringer i RAMMS er vurdert å ha liten verdi for vurdering 
av utløp.  
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Det påpekes at selv der slike skråninger vurderes å ha lav årlig sannsynlighet for skred ved 
dagens forhold, så kan de være sårbare for både terrenginngrep og endret drenering. Slike 
inngrep er ikke tatt hensyn til i utarbeidelse av faresoner, og den som utfører inngrep må 
påse at ikke det medfører økt skredfare. 

For slike skråninger kan mindre utglidninger løsne fra hvor som helst i de brattere delene av 
skråningene. Vi har derfor vurdert det som lite hensiktsmessig å tegne inn løsneområder for 
jordskred i denne typen skråninger. 

3.5.2 Jordskred fra fjellsider 
For de få større skråningene hvor jordskred (som ikke utvikler seg til flomskred) vurderes å 
være aktuelt, er det gjort modelleringer som et verktøy for å vurdere utløpslengde. 
Løsneområder som vurderes å være aktuelle er beskrevet i egne tabeller for hvert kapittel. 

Til modelleringene har vi benyttet den dynamiske modellen RAMMS::Debris Flow, versjon 
1.7.2 og 1.8.1 (WLS Institute for Snow and Avalanche research SLF, 2022). Det er benyttet 
følgende inndata: 

- Terrengmodellen som er benyttet har oppløsning på 5 m. Dette gir muligens noe 
bredere spredning enn hva oppløsning på f.eks. 2 m ville gitt. Dette er hensyntatt i 
tolkningen av resultatene. 

- Tetthet er satt til 2000 kg/m3 
- Løsneområder er tegnet i partier med løsmasser hvor det er brattere enn 25-30 

grader, og gjerne hvor det også ansamles vann. Løsneområdene er tegnet forholdsvis 
små iht. (Skred AS, 2020), og er kun ment å representere det initiale bruddet. Videre 
erosjon er hensyntatt med bruk av erosjonsmodulen i RAMMS. Løsneområder er 
navngitt etter skredtype, nummer på kartleggingsområde og nummer på 
løsneområdet, f.eks. Jord1-1. 

- Bruddkanthøyde er konsekvent satt til 1 m.  
- Blokk-simulering er benyttet fremfor hydrograf, da vi har lite eller ikke noe 

datagrunnlag om avrenning for de ulike flomskredløpene.  
- Xi er satt standardverdien 200. 
- My er satt til standardverdien 0,2. 
- Stopp-momentum er satt til standardverdien 5 %. 
- Erosjonsmodulen er ikke benyttet. Erosjonspolygoner er tegnet for de delene av 

skråningen hvor det reelt sett er eroderbare løsmasser og hvor skred forventes å 
erodere, fremfor å avsette (brattere enn ca. 20-25 grader). Erosjonsrate er satt til 
0,013 og potensiell erosjonsdybde er satt til 0,1 m.  

Modelleringsresultatene (Vedlegg D) er gitt en viss vekt i vurdering av faresoner, men 
geomorfologisk tolking er stort sett tillagt mer vekt.  

Der hvor skog vurderes å ha effekt på utløsning eller utløp av jordskred, er dette beskrevet i 
hvert enkelt kapittel. 
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3.6 Flomskredvurdering 
Flomskred kan oppstå i en rekke forsenkninger og gjel i Årdal, enten med permanent eller 
med sporadisk vannføring. I mange av disse gjelene er det stor tilførsel av masser fra 
forvitring og andre skredprosesser. I noen tilfeller oppstår flomskred når slike masser løsner 
langs løpet i forbindelse med stor vannføring. I en del tilfeller forventes også flomskred å 
oppstå som følge av andre skredprosesser som drar med seg masser, f.eks. jordskred, 
våtsnøskred eller sørpeskred.  

Løsneområder som vurderes å være aktuelle er beskrevet i egne tabeller for hvert kapittel. 

Som et verktøy for å vurdere utløpslengde av flomskred har vi benyttet den dynamiske 
modellen RAMMS::Debris Flow, versjon 1.7.2 og 1.8.1 (WLS Institute for Snow and 
Avalanche research SLF, 2022). Det er benyttet følgende inndata: 

- Terrengmodellen som er benyttet har oppløsning på 5 m. Dette gir muligens noe 
bredere spredning enn hva oppløsning på f.eks. 2 m ville gitt. Dette er hensyntatt i 
tolkningen av resultatene. Kalibrering opp mot kjente hendelser i Årdal viser liten 
forskjell i utløpslengder for terrengmodell med oppløsning på 2 m og 5 m. 

- Tetthet er satt til 2000 kg/m3 
- Løsneområder er tegnet langs bekker og forsenkninger hvor det forventes at vann 

kan rive med seg betydelige mengder løsmasser. En del flomskredløp kan også 
dannes ved at andre skredtyper som jordskred eller sørpeskred går ned i markerte 
drensløp og at det rives med masser slik at skredet utvikler seg til et flomskred. 
Løsneområdene er til en viss grad tegnet beregningsteknisk for å gi et representativt 
volum, og viser ikke nødvendigvis hele området hvor et flomskred kan starte. 
Løsneområder er navngitt etter skredtype, nummer på kartleggingsområde og 
nummer på løsneområdet, f.eks. Flom1-1. 

- Bruddkanthøyde er dermed den parameteren som i størst grad er variert for ulike 
skredløp. Det er benyttet verdier fra 0,25 m til 2 m, med hovedvekt på verdier 
mellom 0,5 og 1 m. Bruddkanthøyde er til en viss grad definert slik at modellert 
volum blir representativt for forventet/observert antatt skredvolum. Verdien er 
derfor satt mer modelleringsteknisk enn at den forventes å gjenspeile en reell 
parameter som løsnemektighet eller løsnesannsynlighet. F.eks. forventes det ikke 
nødvendigvis at en blokk på 2 m dybde løsner langs hele løsneområdet selv om 
bruddkanten er satt til det. Men i et slikt tilfelle forventes det at samlet volum 
skredet oppnår tilsvarer volumet med 2 m dybde for det tegnede løsneområdet. 
Modellkjøringen som i størst grad er lagt til grunn ved tegning av faresoner er vist i 
modelleringskartene i vedlegg D. Dybde/mektighet på løsneområdet og volum som 
ligger til grunn for den aktuelle modellkjøringen er også oppgitt i tabellene for 
løsneområdene i hvert kapittel.  

- Blokk-simulering er benyttet fremfor hydrograf, da vi har lite eller ikke noe 
datagrunnlag om avrenning for de ulike flomskredløpene.  

- Xi er satt til 800. Dette gir godt samsvar med historiske flomskredhendelser og 
avsetninger i Årdal som modellen er kalibrert opp mot. I enkelte tilfeller gir det trolig 
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for stor fart i skredet i forhold til hva som er realistisk, og vi har tatt hensyn til dette i 
tolking av modellresultatene. Det er også kjørt modelleringer med andre parametere 
ved kalibrering mot historiske hendelser.  

- My er satt til 0,05. Dette gir godt samsvar med historiske flomskredhendelser og 
avsetninger i Årdal som modellen er kalibrert opp mot. Det er også kjørt 
modelleringer med andre parametere ved kalibrering mot historiske hendelser. 

- Stopp-momentum er satt til 10 % for å begrense sig av masser på slutten av 
simuleringen.  

- Erosjonsmodulen er ikke benyttet. Som nevnt er likevel erosjon langs 
flomskredløpene indirekte hensyntatt ved definering av løsneområde og 
bruddkanthøyde som samsvarer med forventet totalvolum på flomskredene, 
inkludert erosjon. Denne metodikken representerer en forenkling i forhold til de 
faktiske forholdene, men gir god kontroll på det totale volumet på skredet, og er 
raskere å utføre for mange skredløp. Eventuelle avvik knyttet til forventet erosjon og 
modelleringsresultatene er skjønnsmessig vurdert. 

Parameterne som er benyttet er fastsatt både basert på tidligere erfaring og ved kalibrering 
opp mot kjente skredhendelser og avsetninger i Årdal. F.eks. er et flomskred ved Seim i 2011 
og Bøskreda (Olmenhagen) i 2022 modellert med inndata nevnt over. Modellresultatene 
viser godt samsvar med de faktiske avsetningene fra skredhendelsene.  

Stedvis kan det være flere (mindre) sideløp til et flomskredløp som også i realiteten kan 
være løsneområder for mindre flomskred eller jordskred. I slike tilfeller er bare det største 
løpet tegnet inn som løsneområde og modellert. 

Modellresultatene vist i modelleringskartet viser modellkjøringen vi vurderer å være tettest 
opp mot faresonen med årlig sannsynlighet 1/1000 for hvert enkelt løp. Bruddkanthøyden 
for denne modellkjøringen er vist i tabellene for løsneområder for hvert enkelt 
kartleggingsområde, mens øvrige parametere er som oppgitt over. 

Fastsetting av faresoner bygger på både historikk, tolkning av avsetninger og modelleringer. 

Der hvor skog vurderes å ha effekt på utløsning eller utløp av flomskred, er dette beskrevet i 
hvert enkelt kapittel. 

3.7 Sørpeskredvurdering 
Sørpeskred forventes å kunne oppstå i en del bekkeløp og forsenkninger over 
kartleggingsområdene. Enkelte steder er det også observert åpne skråninger, myrområder 
eller andre terrengformer som kan være aktuelle for utløsning av sørpeskred.  

Løsneområder som vurderes å være aktuelle er beskrevet i egne tabeller for hvert kapittel. 

I en del tilfeller forventes det at sørpeskred som løsner i påvirkningsområdene vil utvikle seg 
til flomskred ved at de drar med seg store mengder løsmasser. I disse tilfellene er skredene 
omtalt som flomskred, men det er nevnt i teksten at sørpeskred kan være skredet som 
utløses. 
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Som et verktøy for å vurdere utløpslengde av sørpeskred har vi benyttet den dynamiske 
modellen RAMMS::Debris Flow, versjon 1.7.2 og 1.8.1 (WLS Institute for Snow and 
Avalanche research SLF, 2022). Det er benyttet følgende inndata: 

- Terrengmodellen som er benyttet har oppløsning på 5 m. Dette gir muligens noe 
bredere spredning enn hva oppløsning på f.eks. 2 m ville gitt. Dette er hensyntatt i 
tolkningen av resultatene.  

- Tetthet er satt til 1000 kg/m3 
- Løsneområder er tegnet langs øvre deler av bekkeløpene hvor sørpeskred vurderes å 

være aktuelle. Løsneområdene er til en viss grad beregningstekniske ved at de 
representerer deler av løpet hvor skredet forventes å akselerere og erodere snø, men 
ikke nødvendigvis startpunktet. I noen tilfeller forventes det initiale løsneområdet å 
være plassert høyere oppe i skråningen, men for i for slakt terreng til at man i 
RAMMS klarer å få skredbevegelse derfra. Det er i de fleste tilfeller brukt 
blokkutløsning av relativt store deler av øvre del av et bekkeløp fremfor 
erosjonsmodul. Løsneområder er navngitt etter skredtype, nummer på 
kartleggingsområde og nummer på løsneområdet, f.eks. Sorpe1-1. 

- Bruddkanthøyde er justert mellom 0,25 og 1 m. Denne er sett i sammenheng med 
arealet på løsneområdet, og bruddkanthøyden representerer ikke nødvendigvis en 
verdi som ansees som reell, men er satt for å få et representativt volum på skredet.  

- Blokk-simulering er benyttet fremfor hydrograf, da vi har lite eller ikke noe 
datagrunnlag om avrenning for de ulike flomskredløpene.  

- Xi-verdier på 2000, 3000 og 4000 er benyttet for skred med årlig sannsynlighet på 
henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000, som anbefalt i (Skred AS, 2021). 

- My-verdier på 0,08, 0,05 og 0,04 er benyttet for skred med årlig sannsynlighet på 
henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000, som anbefalt i (Skred AS, 2021). 

- Stopp-momentum er satt til 5-10 %. 10 % er benyttet i noen tilfeller for å begrense 
sig av masser på slutten av simuleringen.  

- Erosjonsmodulen er ikke benyttet i modellkjøringene som er brukt i farevurderingen 
(men den er benyttet i kalibrering av enkelte hendelser). Erosjon langs 
flomskredløpene er indirekte hensyntatt ved definering av løsneområde og 
bruddkanthøyde som samsvarer med forventet totalvolum på sørpeskredene, 
inkludert erosjon. Denne metodikken representerer en forenkling i forhold til de 
faktiske forholdene, men gir god kontroll på det totale volumet på skredet, og er 
raskere å utføre for mange skredløp. Eventuelle avvik knyttet til forventet erosjon og 
modelleringsresultatene er skjønnsmessig vurdert. 

Modellresultatene vist vedlegg D viser modellkjøringen vi vurderer å være tettest opp mot 
faresonen med årlig sannsynlighet 1/1000 for hvert enkelt løp. Bruddkanthøyden for denne 
modellkjøringen er vist i tabellene for løsneområder for hvert enkelt kartleggingsområde, 
mens øvrige parametere er som oppgitt over. 

Fastsetting av faresoner bygger på både historikk, tolkning av avsetninger og modelleringer. 
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Der hvor skog vurderes å ha effekt på utløsning eller utløp av sørpeskred, er dette beskrevet 
i hvert enkelt kapittel. 

3.8 Vurderinger med og uten skog 
3.8.1 Skog med betydning 
For vurderinger gjort for dagens skogforhold er det markert hvilke arealer med dagens skog 
som vurderes å ha betydning for skredfaren (Vedlegg F). For hvert skogareal som vurderes å 
ha betydning er det angitt: 

- Hvilke skredtyper skogen har betydning mot. Det kan være en eller flere skredtyper. I 
tilhørende GIS-filer er det oppgitt sosikode(r) for alle aktuelle skredtyper. 

- Om skogen beskytter mot skredutløsning, skredutløp eller begge deler. I tilhørende 
GIS-filer er det oppgitt verdi 1 for skredutløsning, verdi 2 for skredutløp eller verdi 3 
for begge deler. 

Det er oppgitt i en kommentar for hvert skogområde hvilken effekt skogen har i vedlegg F. 

Ettersom skredfarevurderinger har i seg mye usikkerhet, er det lagt til grunn at skogen må 
forventes å ha en signifikant effekt på enten utløsningssannsynlighet, utløpssannsynlighet 
eller begge for at den skal vurdere å ha betydning. Skog som vurderes å ha marginal effekt 
på skredutløsning eller -utløp er ikke markert som skog av betydning. 

3.8.2 Faresoner uten skog 
Det er også utarbeidet faresoner uten effekten av skog som kan være utsatt for hogst, 
heretter kalt hogstutsatt skog.  

Kravspesifikasjonen til oppdraget definerer følgende (Vedlegg 4 i versjon 2022_V2, avsnitt 
1.1.8) (vår understreking): 

Det skal utarbeides faresoner både med utgangspunkt i dagens situasjon i 
påvirkningsområdet og uten effekten av skog i påvirkningsområdet. Det skal komme 
tydelig frem av dokumentasjonen hva den spesifikke funksjonen de ulike markerte 
skogsområdene har, og hvilke skredtyper de påvirker. 

I samme avsnitt i kravspesifikasjonen er det en presisering i forhold til hvilken skog som skal 
forutsettes fjernet (vår understreking): 

Viktig: Det er kun plantet og annen produktiv skog (AR5 – Kilden.no) (som skal 
forutsettes fjernet (dvs. skog som kan antas at er planlagt hugget). Eventuelle 
faresoner uten skog bør altså uttrykke et «worst case scenario» der all produktiv skog 
er hogget, men der naturlig skog uten produktiv verdi består. Naturlig løvskog i bratt 
terreng som kan ha en betydning for skredfare, skal ikke forutsettes fjernet fordi 
sannsynligheten for tap av slik skog av naturlige årsaker (større skogbranner, sykdom 
eller billeangrep) over store områder antas å være svært liten. 

Vi har foreslått en fremgangsmåte som ivaretar presiseringene i kravspesifikasjonen, men 
samtidig er så objektiv som mulig. Framgangsmåten er basert på følgende datasett: 
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1. Kartlag med hovedgruppen «Produktiv skog» fra AR5 (NIBIO, 2022). Dette datasettet 
er nevnt spesifikt i NVEs kravspesifikasjon. 

2. Kartlag med treslag fra AR5, med Lauvskog utvalgt (NIBIO, 2022). Dette datasettet 
representerer det NVE beskriver som «naturlig løvskog» i kravspesifikasjonen. 

3. Kartlag med terrenghelning. Dette gir informasjonen «bratt terreng» som er nevnt i 
kravspesifikasjonen. Vi har valgt å definere terreng brattere enn 25° som «bratt 
terreng». Vi har tatt utgangspunkt i nasjonal digital høydemodell med 10 m 
oppløsning (Kartverket, 2022). 

På bakgrunn av disse datasettene er det gjort en beregning i QGIS, først av hvor det er både 
løvskog og bratt terreng ved å kombinere datasett 2 og 3. Deretter er områder med både 
løvskog og bratt terreng fjernet fra datasett 1 Produktiv skog. Man står da igjen med et 
datasett som viser produktiv skog, foruten løvskog i bratt terreng (> 25 grader). Dette 
datasettet er heretter kalt hogstutsatt skog (Figur 10). 

Som forklart i kapitlene 3.2.2 og 3.4.3 er alle modellkjøringer i Rockyfor3D og 
RAMMS::Avalanche gjort uten skog, og så er skogens effekt på utløpslengder vurdert 
skjønnsmessig der det er relevant. Det finnes derfor ikke et eget sett med modellkjøringer 
beregnet for en situasjon etter fjerning av hogstutsatt skog, men også for en slik situasjon er 
påvirkning på modellresultater og utløpslengder vurdert skjønnsmessig.  

Faresoner uten effekten av skog forutsetter at all hogstutsatt skog er fjernet (mens naturlig 
løvskog i bratt terreng er forutsatt at blir stående). Det er imidlertid ikke tatt hensyn til 
endring i skredfaren som følge av terrenginngrep i forbindelse med hogst, f.eks. etablering 
av skogsveier eller endret drenering. 

3.9 Bebyggelsens effekt på skredfaren 
Det det står bebyggelse som forventes å ha en viss sikringseffekt mot eventuelle 
skredhendelser, er dette tatt hensyn til i faresonene. Det er primært større bygg 
(næringsbygg, industri etc.) som er vurdert å påvirke faresonene. Mindre bygg som boder, 
garasjer etc. er i liten grad hensyntatt ved tegning av faresoner, mens den beskyttende 
effekten til mellomstore bygg som eneboliger el. varierer noe basert på antatt 
skredstørrelse. 

Der skred forventes å kunne nå et bygg, men ikke gjøre skredskade av betydning inne i 
bygget, er faresoner tegnet til veggen på bygget.  
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Figur 10: Skog som vurderes å være utsatt for hogst, såkalt hogstutsatt skog. 

3.10 Andre faremomenter 
Iht. kravspesifikasjon skal faremomenter som ikke utgjør eller skyldes typiske 
skredprosesser, men som kan være viktig å være klar over, rapporteres til kommunen. Slike 
faremomenter kan være f.eks. flom i bratte vassdrag, mindre skråninger med dårlig 
overflatestabilitet eller erosjonsproblemer, lokale stabilitetsproblemer el. Slike 
faremomenter er oppsummert for hvert område i rapporten. I de fleste tilfeller er det ikke 
naturlig å merke dem av på kart, da de omfatter større arealer, f.eks. flom langs en elv eller 
flodbølger i vann/fjord. Mistanke om potensielt ustabile fjellpartier som kan medføre 
fjellskred er meldt i fra til NVE og kort omtalt i rapporten.  
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4 Område 1 – Vikadalen 
4.1 Områdebeskrivelse 
Området Vikadalen omfatter bygden Naddvik i utløpet av Vikadalen, og strekker seg også 
mot sør til gården Hovland på østsiden av dalen. Fv. 53 går langs den vestlige, sørlige og 
østlige avgrensningen av området, mens området er avgrenset i nord av fjorden (Figur 11 og 
Figur 12).  

Deler av skråningene er omfattet av NVEs kombinerte aktsomhetskart for snøskred og 
steinsprang (NGI) og av aktsomhetskartet for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 11: Oversiktskart over kartleggingsområde 1 – Vikadalen.  
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Figur 12: Oversiktsbilde satt sammen fra flere dronebilder av Vikadalen, sett mot sør. Bildet 
er satt sammen fra flere bilder og proporsjonene i bildet er stedvis noe forvrengt. 
Kartleggingsområdet er antydet med lilla omriss. 

4.1.1 Topografi 
I selve kartleggingsområdet er terrenget for det meste ganske flatt, men med enkelte 
terrasseskråninger med helning opp mot ca. 45 grader (Vedlegg 1B). I sørvest går terrenget 
opp mot Hornet (808 moh.) og Middagshaugane (1124 moh.). Her er terrenget preget av 
forholdsvis slake vifteformer i nedre del av skråningen, mens det blir gradvis brattere 
oppover langs flere markerte gjel, blant annet Sundaskreda og Biskafossen (vedlegg 1A). I øst 
går terrenget opp mot Drognekleivholten (777 moh.) og her er terrenget noe brattere enn i 
øst, med tidvis vertikale bergskrenter (vedlegg 1A).  

4.1.2 Drenering 
I sørvest er det flere bekker som drenerer langs de nevnte gjelene og som enten går direkte 
ned i fjorden, eller drenerer inn i Nysetelvi. I øst er det ikke like markerte bekker, men det er 
ett bekkeløp som kommer ned ved nordenden av Hovlandsvegen. 

4.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av granodioritt i vest 
og sør, mens det i øst er det kartlagt mangeritt.  

Vest og sørvest for kartleggingsområdet er det stedvis tydelige eksfoliasjonssprekker i 
berget som i teorien gir mulighet for større utglidninger (vedlegg 1A). Det er enkelte andre 
sprekkesett i berget, som gir potensiale for både mindre og større utfall. 

Øst for kartleggingsområdet fremstår berget som oppsprukket langs flere sprekkeplan, blant 
annet to tilnærmet vertikale samt et plan som faller skrått ut av bergskrenten (vedlegg 1A). 
Det er partier i berget som er mer massive, men mange steder fremstår det som at berget 
faller ut i forholdsvis små biter (mindre enn 1 m3) ganske hyppig.  
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4.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består løsmassene i området av elve- og 
bekkeavsetninger i dalbunnen, breelvavsetninger i øst ved gården Hovland og 
skredavsetninger i skråningene i vest, sør og øst.  

I felt har vi observert flere markerte terrasser som antas å stamme fra tidligere 
elveavsetninger eller breelvavsetninger, både sørvest i området ved om lag 40-50 moh. og i 
sørøst ved Hovland på om lag 80 moh. og 130 moh. (Vedlegg 1C). Noe sør for 
kartleggingsområdet har vi også observert en terrasse på om lag 105 moh. Selve dalbunnen 
ligger for det meste mellom 10-20 moh. Marin grense i området ligger på om lag 130 moh. 

Lengst vest i kartleggingsområdet har vi observert en del større steinblokker på inntil ca. 100 
m3 som ligger utenfor øvrige uravsetninger, og som antas å stamme fra større steinsprang 
eller steinskred (vedlegg 1A). Både på eldre flyfoto fra 1977 (Statens vegvesen; NIBIO; 
Kartverket, 2022) og skråfoto fra 1963 Nasjonalbiblioteket, 2022) er det her observert 
uravsetninger som trolig er fjernet i forbindelse med bygging av Fv. 53, og som kanskje kan 
stamme fra en historisk hendelse (kapittel 4.1.7). 

Sørvest for kartleggingsområdet har vi observert tydelige flomskredavsetninger i form av til 
dels rundede blokk i en større vifteform (vedlegg 1A). Avsetningene trer tydelig frem på 
skyggekart, men i felt er det også observert avsetninger som tolkes å stamme fra flomskred 
helt ned mot, og trolig også nord for/forbi Fv. 53. De tydeligste avsetningene finnes utenfor 
kartleggingsområdets avgrensning. I gjelene høyere oppe i skråningen er det tydelige 
flomskredavsetninger som virker å være relativt ferske (vedlegg 1A). 

Ved Hovland gård har vi ikke observert skredavsetninger i selve kartleggingsområdet. På en 
terrasse ca. 130 moh. øst for gården er det imidlertid observert avsetninger etter 
steinsprang, men i forholdsvis begrenset omfang og utstrekning (vedlegg 1A). 

Øst for kartleggingsområdet er det en tydelig uravsetning som primært bærer preg av 
steinsprangaktivitet (vedlegg 1A). Uren går nesten ned til Fv. 53 lengst nord, og det finnes 
også enkelte spor etter steinsprang utenfor urfoten. Midt i denne uren er det en 
nedskjæring gjennom det som ser ut til å være en vifteform. Vi utelukker ikke at denne 
landformen kan være relatert til skred, men tolker at nedskjæringen primært er dannet av 
bekkeerosjon ved flomhendelser. 

4.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem. Det er stedvis også spor av skredavsetninger som i senere tid 
har blitt ryddet, f.eks. i forbindelse med bygging av Fv. 53 lengst vest i området. 

Skråfoto fra området fra 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over terrenget i en 
situasjon med noe mindre vegetasjon enn i dag (vedlegg 1A). Stedvis er også terrenget 
endret i etterkant ved bygging av veg. 
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4.1.6 Skog 
Ifølge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av løvskog i 
lavereliggende deler av området, mens det er en del furuskog høyere opp i skråningene. Det 
er enkelte mindre forekomster av gran også.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred opp til ca. 4-600 moh. i sørvest (Figur 13). I øst 
er skogen bare flekkvis tett nok i nedre del av skråningen, mens over ca. 3-400 moh. er den 
tett nok til å hindre utløsning av snøskred.  

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i store deler av det nedre terrenget i sørvest, opp til ca. 
400 moh. (Figur 13). I øst er det primært skogen over ca. 400 moh. som vil være hogstutsatt. 

4.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. I tillegg 
er det registrert en rekke steinsprang på Fv. 53 nordøst for området (NVE, 2022).  

Det er opplyst av lokalkjente å ha kommet en del vann i vestlig del av området under 
ekstremværet Loke i 2005 (Årdal kommune, 2022), men det er ikke kjent at det har 
forekommet ytterligere skredhendelser enn de nevnt over. 

Tabell 8: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Fjellskred  Juni 1870 «Årdal. I juli 1870 losna store steinmengder i fjellet Storehornet (800 m o.h) på 

vestsida av Vikadalen. Skredet gjekk ned lia, delte seg, nådde til slutt frå 
Hodnskreda på Strondi til Annagjerdet på Myrane, dvs. ca. 1 km breitt. Steinar 
store som hus ligg att i faret. Mykje stein gjekk på sjøen, flodbølgjer store som 
fylkesbåtane i full fart. Steinrøyk i fjorden og dalen. Her er ikkje busetnad, men 
ein kar som var ute og slo, vart teken av steinane og fekk alvorleg skade for livet 
etter dette. Kartreferansen er omtrentleg.» (NVE, 2022) Kart for eldre stedsnavn 
(Statsforvalteren i Vestland; Vestland fylkeskommune, 2022) antyder at steiner 
fra skredet har rammet terrenget ved store deler av den vestlige og sørvestlige 
delen av kartleggingsområdet. 

Steinsprang 24. sep. 
2003 

Steinsprang som var mindre enn 10 m3 og kom fra mer enn 200 m oppe i 
skråningen. Vegen fikk skader, men måtte ikke stenge. Det var noe regn på 
utløsningstidspunktet. (Statens vegvesen, 2022) 

 

4.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Ved gnr./bnr. 3/1 (Hovland) er det gjort en vurdering av skredfare i forbindelse med planlagt 
fjøs (Elgersma, 2021). Det konkluderes med at kravet til sikkerhet for sikkerhetsklasse S2 er 
oppfylt, og dermed implisitt at årlig sannsynlighet for skred er mindre enn 1/1000.  

Som en del av arbeidet med kartlegging av ustabile fjellpartier, har NGU undersøkt 
Drognekleivholten øst for kartleggingsområdet. Partiet har fått status som 
steinsprangområde og har følgende beskrivelse: «Fjellpartiet viser tegn til gravitasjonsdreven 
deformasjon, men det avgrensede volumet er for lite til å kunne danne et fjellskred [...]» 
(NGU, 2022). 
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Figur 13: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

4.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området. I NVE 
Atlas foreligger det informasjon om erosjonssikring langs elva gjennom området (NVE, 2022). 
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4.2 Vurdering av skredfare 
4.2.1 Steinsprang 
Som nevnt i kapittel 3.1 er steinsprang og mindre steinskred omtalt samlet her for tilfeller 
hvor skredbevegelsen forventes å være tilsvarende steinsprang. 

Lengst vest i kartleggingsområdet er det som nevnt tydelige spor etter store steinblokker. 
Her er det også en historisk skredhendelse, som trolig har avsatt blokk i terrenget over et 
større område.  

Eksfoliasjonssprekker i berget gjør at fremtidige steinsprang forventes å forekomme, og 
spesielt en bergskrent under Hornet synes å kunne gi relativt store utfall på inntil flere tusen 
m3.  

Det finnes sammenhengende uravsetninger i skråningen, men ikke helt ned mot 
kartleggingsområdet. Inne i kartleggingsområdet er det imidlertid observert flere 
enkeltblokk på inntil noen hundre m3, som kanskje kan stamme fra skredet i 1870, evt. andre 
lignende skred.  

Modelleringer i Rockyfor3D med 1 m3 blokkstørrelse antyder at steinsprang av denne 
størrelsen ikke vil nå inn i kartleggingsområdet, mens blokkstørrelse 8 m3 i enkelte tilfeller 
kan nå helt til grensen av kartleggingsområdet (Vedlegg 1D). Også størrelser på 27-125 m3 er 
modellert i Rockyfor3D, noe som gir noe lenger utløp enn blokk på 8 m3, men tilnærmet 
samme utbredelsesmønster.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang vest i området er større enn 1/1000 
og 1/5000, men mindre enn 1/100. Faresonen utgjøres av større steinsprang eller mindre 
steinskred som antas å ha skreddynamikk tilsvarende steinsprang.  

Det er noe skog i utløpsområdene for steinsprang, men ettersom dimensjonerende skred 
forventes å ha store volum, vil ikke skogen ha noen betydelig bremsende effekt på 
skredutløp. Skogen vurderes heller ikke å ha noen vesentlig effekt på 
utløsningssannsynlighet. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor 
ingen endring i faresonene. 

Sørvest for kartleggingsområdet er det også en del eksfoliasjonssprekker i skråningene, men 
de bratteste partiene som kan utløse steinsprang er lenger unna kartleggingsområdet. 
Modelleringer med ulike blokkstørrelser antyder at steinsprang som løsner vurderes å gå 
ned i gjelene og på viftene i underkant av disse, men ikke nå inn i kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang i den sørvestlige delen av 
kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000. 

Det er noe skog i området, men denne vurderes ikke å være av vesentlig betydning for 
vurderingen av steinsprangfare. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 
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Ved Hovland gård er det noen skrenter som kan avgi steinsprang i skråningen i øst. Disse er 
forholdsvis lave, og urene i underkant av disse er forholdsvis begrensede. Vi tolker at 
steinsprang forekommer her, men at det ikke skjer veldig hyppig.  

I felt er det ikke observert blokk som krysser terrasseflaten øst for Hovland gård. 
Modelleringer antyder at steinsprang med blokkstørrelse 1 m3 kan kanaliseres langs et søkk i 
terrenget og gå inn i kartleggingsområdet. Vi vurderer dette som lite sannsynlig. Selv om det 
ikke kan utelukkes at enkelte blokker har gått utenfor urfoten og har blitt ryddet fra 
markene, så fremstår det lite trolig at dette har skjedd i stort omfang.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang inn i kartleggingsområdet ved 
Hovland gård er mindre enn 1/5000.  

Det er noe skog i området, men denne vurderes ikke å være av vesentlig betydning for 
vurderingen av steinsprangfare. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for kartleggingsområdet er det stedvis tilnærmet vertikale skrenter. Basert på både 
droneobservasjoner fra løsneområdene og den stedvis forholdsvis finkornede uren vurderer 
vi at utfall av mindre størrelse kan forekomme ganske hyppig i denne skråningen. 
Mesteparten vil komme fra de bratteste partiene i skrentene, men også høyt oppe i 
skråningen er det enkelte partier hvor steinsprang kan løsne.  

Observasjoner fra felt, skråfoto og ortofoto tyder på at enkelte blokker stedvis har nådd 
lenger ut en urfoten, og trolig er noe avsetninger fjernet fra området hvor Fv. 53 går i dag. 
Modelleringer i RAMMS med 1 m3 blokk vurderes å være representative for de fleste 
forventede steinsprang i skråningen, og disse har utløpslengder ut mot Fv. 53 og noe forbi. 
Det er også registrert en historisk steinspranghendelse ned til Fv. 53. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang øst i området er større enn 1/1000 
og 1/5000, men mindre enn 1/100 i området med dagens Fv. 53.  

I de delene av skråningen hvor det kan gå steinsprang er det kun noen smale belter med 
skog. Mindre steinsprang vil trolig kunne bremse noe raskere med dagens skogforhold, men 
for steinsprang på noen m3 som ansees dimensjonerende for faresonene, vil skogen ikke ha 
noen betydelig effekt. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen 
endring i faresonene, der de er dimensjonert av steinsprang. 

4.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det forholdsvis få punkter i skråningene i 
påvirkningsområdet. De punktene som finnes, antyder liten eller ingen bevegelse.  

Mindre steinskred som forventes å ha skredbevegelse tilsvarende steinsprang er allerede 
omtalt for den vestligste delen av kartleggingsområdet, selv om disse rent volummessig kan 
klassifiseres som steinskred. 
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Vest og sørvest for kartleggingsområdet er det på tross av historisk mulig 
steinskred/fjellskredaktivitet ikke observert tegn på større, potensielt ustabile fjellpartier. 
Som omtalt for steinsprang er det mulig å få ganske store blokker utløst, men disse forventes 
å opptre med skreddynamikk tilsvarende steinsprang, slik avsetningene lenger nede i 
skråningen antyder. Verken droneobservasjoner, ortofoto, InSAR-data eller skyggekart tyder 
på spor etter aktiv deformasjon av større bergpartier.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred (ut over det beskrevet for 
steinsprang) er mindre enn 1/5000 vest og sørvest for kartleggingsområdet. 

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 

Øst for Hovland gård og øvrige deler av kartleggingsområdet er berget tidligere undersøkt av 
NGU (NGU, 2022) uten at det er fremkommet spor etter større, ustabile fjellparti. Vi finner 
heller ikke spor etter aktiv deformasjon eller større ustabile partier.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 øst for 
Hovland gård og øvrige deler av kartleggingsområdet. 

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 

4.2.3 Snøskred 
Inne i kartleggingsområdets sørvestre del er det noen skråninger som er brattere enn 27 
grader, og som teoretisk sett kunne vært løsneområder for snøskred. Skråningene er lave, og 
vi vurderer at snøskred med skadepotensiale ikke vil kunne løsne fra skråningene. Dette 
gjelder også for en situasjon uten skog.  

Sørvest for kartleggingsområdet er det ingen kjente skredhendelser, og vi har heller ikke 
observert tydelige spor i terrenget på at snøskred har forekommet. Likevel er det flere 
potensielle løsneområder for snøskred i overgangen mellom høyfjellet og det brattere 
terrenget, spesielt øverst i gjelene. Enkelte steder er det enten så glatt svaberg at snø 
forventes å rase raskt ut eller så grov ur at snø forventes å bli bundet opp. Men det er også 
flere egnede partier med helning på ca. 35-45 grader, stedvis i noe konkavt terreng og med 
moderat terrengruhet. Det et relativt store fjellområder sør og vest for løsneområdene, som 
kan bidra til mye snøtransport ved vestlige og sørlige vinder. Det forventes derfor betydelig 
mer snø enn nedbørsdata tilsier i disse løsneområdene (Tabell 9).  

Modellering av løsneområdene i RAMMS::Avalanche (Vedlegg 1D) tyder på at store snøskred 
fra flere av løsneområdene med antatt løsnefrekvens på 1000 til 5000 år kan nå grensen av 
kartleggingsområdet, mens mindre snøskred vil stoppe i terrenget over kartleggingsområdet. 
Modellering med Alfa-Beta i de to mest markerte gjelene i skråningen viser noenlunde 
samsvar med RAMMS for det sørligste gjelet, og betydelig lenger utløpslengder enn RAMMS 
for det nordligste av gjelene. Vi vurderer at snøskred kan løsne flere steder i den sørvestlige 
skråningen, men at de i de fleste tilfeller vil stoppe opp i terrenget over kartleggingsområdet. 
Sjeldne og store snøskred (i tilfeller med mye vindtransportert snø) vurderes imidlertid å 
kunne nå inn i området. 
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Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000 i den 
sørvestlige delen av kartleggingsområdet. Sonene for 1/1000 når så vidt inn i området, mens 
skred med sannsynlighet 1/5000 forventes å nå noe lenger inn. 

Ingen av løsneområdene som vurderes å være mest avgjørende for skredfaren i området har 
skog med betydning for utløsning av snøskred. Nedover skredløpene er det lite eller ingen 
skog, blant annet som følge av skredaktivitet i juvet. I utløpsområdene er det en del skog på 
viftene, men snøskredene som vurderes å være dimensjonerende er trolig såpass store at 
skogen forventes å ha neglisjerbar betydning for skredutløp. For en situasjon hvor 
hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for kartleggingsområdet er det enkelte partier som har til dels terrengform, helning og 
ruhet for at snøskred kan løsne der (Tabell 9). Partiene er i dag dekket med tett furuskog 
som hindrer utløsning av snøskred. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 øst for 
kartleggingsområdet. 

For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet vil snøskred kunne utløses fra de nevnte 
partiene i øvre del av skråningen i øst. Ruhet og stedvis i overkant bratt terreng gjør at 
størrelsen på løsneområdene vurderes å være forholdsvis begrenset. Løsneområdene ligger 
vestvendt, og det forventes at de stort sett vil være avblåst. Ved østlige vinder kan noe snø 
fraktes over kanten av fjellryggen høyere oppe og avsettes i disse løsneområdene, men slike 
forhold forventes å være relativt sjeldne.  

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 1D) antyder at selv snøskred med bruddkant som antas å 
ha årlig sannsynlighet 1/5000 bare så vidt vil nå inn i kartleggingsområdet. Modelleringene 
er av praktiske årsaker kjørt med for stor størrelse i forhold til volum, noe som betyr at 
modellerte utløpslengder trolig er ganske konservative. Reelle utløpslengder vurderes å 
være kortere, og altså ikke nå inn i kartleggingsområdet. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred ved fjerning av hogstutsatt skog er 
mindre enn 1/5000 i skråningen øst for kartleggingsområdet.  

Tabell 9: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 100 
år (cm) 

Brudd-
kant 1000 
år (cm) 

Brudd-
kant 5000 
år (cm) 

Effekt 
av skog 

Sno1-1 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 17237 105 130 150 Ingen 

Sno1-2 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 47723 105 130 150 Ingen 

Sno1-3 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Glatte sva, vil 
trolig rase ut hyppig. 

Noe 34254 80 95 115 Ingen 

Sno1-4 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 16895 105 130 150 Ingen 
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Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 100 
år (cm) 

Brudd-
kant 1000 
år (cm) 

Brudd-
kant 5000 
år (cm) 

Effekt 
av skog 

Sno1-5 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 4886 105 130 150 Ingen 

Sno1-6 Moderat egnet topografi. 
Avblåst ved vestavind. 
Moderat ruhet. 

Lite 3316 55 65 75 Hindrer 

Sno1-7 Moderat egnet topografi. 
Avblåst ved vestavind. 
Moderat ruhet. 

Lite 5243 55 65 75 Hindrer 

Sno1-8 Moderat egnet topografi. 
Avblåst ved vestavind. 
Moderat ruhet. 

Lite 3941 55 65 75 Hindrer 

 

4.2.4 Jordskred 
I fjellsidene både vest, sørvest og øst for kartleggingsområdet er det for det meste skrint 
med løsmasser. Der hvor det finnes løsmasser i bratt terreng vil eventuelle jordskred ha 
utløp ned i gjel og kanaler som er aktuelle for flomskred. Slike jordskred er omtalt i kapittelet 
om flomskred. 

Sentralt i kartleggingsområdet er det noen løsmasseskråninger, men disse er bare inntil 
noen få meter høye, og det vurderes at utglidninger fra disse ikke vil ha betydelig 
skadepotensiale. Årlig sannsynlighet for jordskred her vurderes å være mindre enn 1/5000. 

Sørvest i kartleggingsområdet er det noen løsmasseskråninger som er opptil noen titalls 
meter høye, og stedvis 35-45 grader bratte. Observasjoner i felt tyder på at løsmassene i 
skråningene primært består av sand, grus og blokk som er forholdsvis sortert. Sammenholdt 
med at det er en tydelig flate rundt 40-50 moh. så tolkes disse skråningene å bestå av 
elveavsetninger eller breelvavsetninger som senere er erodert av elven når landet har hevet 
seg. På flyfoto fra 1963 (og til dels på befaringen) ble det observert et par åpne sår i 
skråningene som kan skyldes jordskred, men som også kan være dannet i forbindelse med 
beiting.  

Det går en mindre, trolig menneskeskapt kanal langs foten av skråningen, og høy vannføring 
i denne kan føre til undergraving og utrasing. Det er stedvis også bekker som kommer fra 
høyere oppe i skråningene og som går ned i raviner i terrassen. Vi vurderer at utløsning av 
jordskred i disse skråningene både med dagens forhold vil være sjeldent, men ikke umulig.  

Det forventes at eventuelle utrasinger i disse massene primært vil være 
overflateutglidninger av begrenset omfang. Eventuelle skred vil trolig ikke ha lang 
utbredelse, men forventes å stoppe opp raskt i foten av skråningen. Det er ikke gjort 
modelleringer av utløpslengder for slike skred, men utløpslengden er vurdert skjønnsmessig. 
Tilbakeskridende effekt oppe på selve terrassen vurderes å være begrenset som følge av 
antatt lavt innhold av finstoff i massene. 
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Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er større enn 1/5000, men mindre enn 
1/1000 og 1/100 i skråningene sørvest i kartleggingsområdet.  

Det er stedvis noe løvskog i skråningen, men denne er ikke veldig tett, og vurderes ikke å ha 
vesentlig betydning for jordskredfaren. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er 
det derfor ingen endring i faresonene. 

Øst i kartleggingsområdet er det en bratt løsmasseskråning over Fv. 53. Her er det anlagt en 
støttemur i nedre del av skråningen, trolig i forbindelse med bygging av vegen. Selv om 
skråningen er bratt, er det ingen spor etter tidligere utrasinger, ingen betydelig drenering inn 
i området, og ikke potensiale for erosjon i bunn. Vi vurderer at det ikke vil kunne løsne 
jordskred eller utglidninger med betydelig skadepotensiale i skråningen. Vi vurderer at den 
årlige sannsynligheten for jordskred er mindre enn 1/5000 for denne skråningen øst i 
kartleggingsområdet. Det er begrenset med hogstutsatt skog i skråningen, og fjerning av 
denne vil ikke påvirke farevurderingen. 

4.2.5 Flomskred 
Sørvest for kartleggingsområdet finnes det en rekke potensielle flomskredløp (Tabell 10). To 
av disse er markerte gjel hvor det er stor tilførsel av masser, primært fra annen 
skredaktivitet i gjelene, men også fra flom og forvitring. De øvrige potensielle 
flomskredløpene er drensløp i terrenget hvor det er noe løsmasser tilgjengelig fra 
steinsprang og/eller forvitring. Dronebilder av løpene viser det som fremstår som relativt 
fersk aktivitet i flere av dem, og det vurderes at mindre flomskred forekommer ganske 
hyppig i spesielt de to mest markerte gjelene. 

I underkant av gjelene og de andre skredløpene er det observert store, tydelige 
flomskredvifter med leveér, kanaler og generelt svært mye rundet til kantrundet blokk. 
Viftene fremkommer svært tydelig på skyggekart, men også i felt er det observert klare spor 
etter flomskred. Ytterkanten av viftene fremstår som bearbeidet av beiting, traktorveier og 
Fv. 53. Ett sted er det observert blokk også nord for Fv. 53 som tolkes å stamme fra 
flomskred. Det kan ikke utelukkes at ytterligere spor etter flomskred kan ha vært ryddet bort 
i forbindelse med f.eks. jordbruk.  

Modelleringer av utløpslengder i RAMMS::Debris Flow (Vedlegg 1D) viser at det er mulig å få 
flomskredutløp helt ut til ytterkant av de observerte avsetningene, og langs enkelte 
bekkeløp også noe lenger ut. Ytterkanten av modellerte skred forventes imidlertid i stor grad 
å bestå av mer finkornet slam med mindre skadepotensiale. Modelleringene følger i stor 
grad dagens kanaler og løp. I fremtiden forventes det også at nye skred kan fylle opp 
eksisterende løp og danne nye, slik at skred også kan gå andre steder på viftene enn 
modelleringene antyder. Flomskred forventes å forekomme hyppig i løpene, men kun 
sjeldne og store skred vil kunne nå kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 i den sørvestlige delen av kartleggingsområdet.  
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Det er lite eller ingen skog i løsneområdene for flomskred. I utløpsområdene er det en del 
skog på viftene, men flomskredene som vurderes å være dimensjonerende er trolig såpass 
store at skogen vil ha neglisjerbar betydning for skredutløp. For en situasjon hvor 
hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for kartleggingsområdet vurderes det å ikke være egnede løsneområder for flomskred. 

Tabell 10: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum. 

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* (m) 

Flom1-1 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 11050 0,5 
Flom1-2 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 6562 0,5 
Flom1-3 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
2708 0,5 

Flom1-4 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2732 0,5 

Flom1-5 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2759 0,5 

Flom1-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1243 0,5 

Flom1-7 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1088 1 

Flom1-8 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2838 1 

Flom1-9 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

3344 1 

 

4.2.6 Sørpeskred 
Sørvest for kartleggingsområdet er det mulig å få utløst sørpeskred i de slake partiene over 
toppen av skråningen, inn mot høyfjellet. Eventuelle sørpeskred herfra vil gå ned i gjelene og 
løpene i de bratte delene av skråningen. Det er såpass mye masser her at sørpeskred 
forventes å rive med seg mye sediment, slik at de trolig går over til å være flomskred. Rene 
sørpeskred forventes ikke å opptre nederst i disse skråningene. Det vises derfor til 
vurderingen av flomskred over. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for rene sørpeskred 
i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000 i den sørvestlige skråningen. For en situasjon 
hvor hogstutsatt skog er fjernet, vurderes det å ikke være noen endring av sørpeskredfaren. 

Øst i kartleggingsområdet er det begrenset drenering og få egnede løsneområder for 
sørpeskred. En bekk som går ned i den sentrale delen av skråningen øst for 
kartleggingsområdet er noe erodert ned i uren her. Terrenget over uren er i utgangspunktet 
for bratt for dannelse av sørpeskred, og vi vurderer det som at sporet som er erodert i uren 
primært skyldes vanlig flom- og bekkeerosjon. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
sørpeskred er mindre enn 1/5000 i den østlige delen av kartleggingsområdet. For en 
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situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, vurderes det å ikke være noen endring av 
sørpeskredfaren. 

Sør og sørøst for kartleggingsområdet - innover Vikadalen – er det mye bratt terreng langs 
elva. Teoretisk sett vil det være mulig å få snøskred ned i dalen som demmer opp elva, slik at 
en eventuell demningsbrist danner sørpeskred. Elveløpet har stor kapasitet, og en slik brist 
må være av et veldig stort volum for at et skred skal kunne medføre skredskade av 
betydning ut over bare å renne i selve elveløpet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten 
for slike sørpeskred som følge av brist av snødemning er mindre enn 1/5000. For en situasjon 
hvor hogstutsatt skog er fjernet, vurderes det å ikke være noen endring av sørpeskredfaren. 

4.2.7 Andre faremomenter 
Området kan være utsatt for flom langs Nysetelvi, samt langs flere av de mindre bekkene i 
området. Slam fra flomskred kan også drenere inn i området utenfor områdene markert 
med faresoner for flomskred, men ikke med skredskade av betydning. Vi har derfor ikke 
tegnet faresoner for skred her.  

Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsfjorden for de lavereliggende 
delene av kartleggingsområdet.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

4.3 Samlede faresoner 
4.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100 (Figur 
14, Vedlegg 1E). Tabell 11 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger 
innenfor skredfaresonene. 

Tabell 11: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 1 0 
≥1/5000 - - 0 

 

I den vestlige delen av området vurderer vi at det er fare for steinsprang og mindre 
steinskred med forventet steinsprangbevegelse. Fra skråningen i sørvest vurderer vi at det er 
fare for flomskred og snøskred. Langs noen løsmasseskråninger internt i den sørvestlige 
delen av kartleggingsområdet vurderer vi at det er fare for jordskred. Lengst øst i 
kartleggingsområdet vurderer vi at det er fare for steinsprang.  
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4.3.2 Uten skog 
Sørvest i området er det skog i utløpsområder for steinsprang, snøskred og flomskred. 
Størrelsen på skredene som er lagt til grunn for faresonene forventes imidlertid å være så 
stor at skogen har ubetydelig effekt på skredutbredelse (Vedlegg 1F).  

Øst i området er skogen i utløpsområdet for steinsprang så begrenset at den vil ha liten 
effekt. Her vil det også kunne oppstå nye løsneområder for snøskred i øvre del av 
skråningen, men snøskred herfra forventes ikke å nå kartleggingsområdet. Siden eventuelle 
skred ikke når kartleggingsområdet er det heller ikke tegnet inn områder for skog med 
beskyttende effekt her.  

For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet (Figur 13) er fjernet, vurderer vi at skredfaren 
er uendret i området (Vedlegg 1E).  

4.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
En tidligere utredning ved Hovland gård konkluderte med at kravet til sikkerhet for 
sikkerhetsklasse S2 er oppfylt, og dermed implisitt at årlig sannsynlighet for skred er mindre 
enn 1/1000 (Elgersma, 2021). Våre faresoner tilsier også at skredfaren her er mindre enn 
1/1000. 

4.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 
Det er en viss usikkerhet knyttet til tolkningen av et bekkeløp som er nedskjært i uren øst for 
kartleggingsområdet, som vi har tolket å ikke være skredrelatert.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 14: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 1 – Vikadalen. 
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5 Område 2 – Årdalstangen øst 
5.1 Områdebeskrivelse 
For lettere beskrivelse og lesbarhet har vi delt kartleggingsområdet Årdalstangen i en østlig 
og en vestlig del. Årdalstangen ligger mellom Årdalsfjorden og Årdalsvatnet. Hæreidselva 
renner gjennom området og skiller den østlige delen, Lægreid, fra den vestlige delen, Hæreid 
(Figur 15 og Figur 16).   

Deler av skråningene er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og for 
jord- og flomskred (NVE, 2022). Deler av området har i tillegg dekning for og viser potensiell 
fare på NVEs kombinerte aktsomhetskart for snøskred og steinsprang (NGI). 

 

Figur 15: Oversiktskart over kartleggingsområde 2 – Årdalstangen øst. 
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Figur 16: Oversiktsbilde satt sammen fra flere dronebilder av Årdalstangen øst, sett mot øst 
og sørøst. Bildet er satt sammen fra flere bilder. Kartleggingsområdet er indikert med lilla 
omriss. 

5.1.1 Topografi 
Kartleggingsområdet består i stor grad av en større vifteform med terrenghelning slakere 
enn 25 grader, samt et relativt flatt parti nær sentrum (Vedlegg 2B). Øst for den sørlige delen 
av området stiger terrenget bratt opp mot fjellryggen Finnsåsen. Denne fjellryggen går 
sørover mot Middagshaugen (1122 moh.). Øst for denne fjellryggen er det en markert, nord-
sørgående dal, Geisdalen, som har sitt utløp i nord ved rotpunktet av den nevnte 
vifteformen, øst i kartleggingsområdet. Øst, nord og sør for Geisdalen stiger terrenget bratt 
opp til ca. 1000 moh. Over dette stiger terrenget slakt opp mot Kyrfoss (1280 moh.) i øst og 
Avdalseken (1613 moh.) og Klypedalsnosi (1602 moh.) i sørøst. 

5.1.2 Drenering 
Geisdøla er den største av elvene/bekkene som drenerer inn i kartleggingsområdet, men 
denne er lagt i tunnel gjennom Finnsåsen rundt 1950. Kyrfossbekken og deler av det 
opprinnelige dreneringsområdet til Geisdøla drenerer imidlertid fortsatt gjennom området. 
For øvrig er det kun mindre drensløp i området.  

5.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
pyroksengranulitt/mangeritt for hele området. Det går en grense mellom kartblad gjennom 
området, og det som antas å være samme bergart er navngitt noe forskjellig på disse. 

Sør for kartleggingsområdet, ved Finnsåsen er berget preget av noen overflateparallelle 
sprekker som faller bratt mot øst. Sammen med et tilnærmet horisontalt sprekkesett og 
enkelte sprekker med tilsynelatende vilkårlig orientering fører dette til dannelse av enkelte 
overheng i berget (vedlegg 2A).  
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Øst og nordøst for kartleggingsområdet, i skråningen mellom Geisdøla og Årdalsvatnet, 
virker berget å være preget av sprekkesett med lignende orientering, altså ett som faller 
bratt langs skråningsoverflaten, ett tilnærmet horisontalt, samt enkelte vilkårlige sprekker. 

5.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består løsmassene i selve kartleggingsområdet av 
elveavsetninger i sørvest, skredavsetninger sentralt, og breelvavsetninger lengst nordøst. 
Øvrige skråninger er kartlagt som bart fjell, med unntak av nedre del av Geisdalen, som er 
kartlagt som skredavsetninger. Marin grense i området ligger om lag 125-130 moh. 

Sør for kartleggingsområdet, i skråningen mot Finnsåsen er det observert tydelig ur som 
tolkes å stamme fra steinsprang (vedlegg 2A). Ved foten av denne uren renner den delen av 
Geisdøla som ikke går i tunnel gjennom Finnsåsen. Elveløpet er flom- og skredsikret på rundt 
1951 (vedlegg 2A), og terrenget er således kraftig bearbeidet. Det er imidlertid fortsatt 
betydelige flomskredavsetninger langs elva, noe som er spesielt tydelig på oppsiden av Fv. 
53 (vedlegg 2A). Den delen av Geisdøla som har blitt ledet i tunnel gjennom Finnsåsen (Owe-
fossen) kommer ut rett sør for kartleggingsområdet, og her er det tydelig at fossen har 
erodert betydelig i skredmassene som lå i skråningen fra før av, trolig i forbindelse med flom 
(vedlegg 2A).  

Øst for kartleggingsområdet, rundt utløpet av Geisdalen er det observert betydelige 
mengder med flomskredavsetninger (vedlegg 2A). Noe av avsetningene bærer også preg av 
at flomskred har strømmet ut av Geisdalen og nordover mot Årdalsvatnet. I det tynne beltet 
med terreng som ikke er bearbeidet mellom bebyggelsen og skråningen er det observert 
tydelige leveér og kanaler som tolkes å stamme fra flomskred. 

Nordøst for kartleggingsområdet, ved Vassbugen, er det anlagt en større skredvoll. 
Oppstrøms for denne er det observert flomskredavsetninger i øvre (sørlige) del, men også en 
del steinsprangblokk. En av steinsprangblokkene fremstår forholdsvis fersk og ligger tett opp 
mot en stolpe som har et tydelig sår (vedlegg 2A). Et annet sted er det tydelige spor etter er 
skred som har kommet direkte fra skråningen i øst, kanskje et større jordskred (vedlegg 2A). 
Det er også observert det som tolkes å være rester av en terrasseflate med 
breelvavsetninger mellom skredavsetningene. 

Sentralt i selve kartleggingsområdet er det en større grop i den store vifteformen som utgjør 
mesteparten av området. Det finnes et større bygg i deler av denne gropen, men også noe 
terreng som fremstår mindre bearbeidet. Her er det observert rundede til kantrundede 
blokk med forholdsvis sortert blokkstørrelse, samt kanaler og leveér (vedlegg 2A). Dette 
tolkes å være flomskredavsetninger. Måten avsetningene ligger på tyder på at de er 
overflateformer, og at de dermed må være kommet etter at gropen ble dannet. Øvrige 
masser som er eksponert i skråningene til denne utgravningen fremstår som elveavsetninger 
eller breelvavsetninger.  

5.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
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dermed noe tydeligere frem. På flyfoto fra 1977 er det også et parti i skråningen i nordøst 
som fremstår bart for vegetasjon/løsmasser, og som antas å stamme fra et jordskred som 
gikk i 1971.  

Skråfoto fra området fra 1951 og 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over 
terrenget i en situasjon med noe mindre vegetasjon og bebyggelse enn i dag (vedlegg 2A). 
F.eks. kan det observeres det som antas å være eldre flomskredavsetninger på øvre del av 
vifteformen opp mot Geisdalen, hvor det i dag er bebyggelse.  

5.1.6 Skog 
Ifølge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området primært av løvskog. 
Oppe på Finnsåsen er det kartlagt et mindre område med noe granskog og furuskog. Også i 
skråningene nordøst for området er det enkelte flekker med barskog. 

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred i mesteparten av skråningen opp til ca. 6-800 
moh. (Figur 17). Det er også noe skog over dette som vil redusere sannsynligheten for 
snøskred. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt kun noen få steder i området; på toppen av Finnsåsen, 
nede i Geisdalen, i foten av skråningen ved Vassbugen, samt enkelte flekker inne i selve 
kartleggingsområdet (Figur 17). 

5.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelser som er vurdert å ha betydning for utredningen er vist i Tabell 12. Det er 
registrert en rekke steinsprang i Kolnostunnelen langs Fv. 53, men disse vurderes å ikke ha 
relevans for vurderingen. Det er også registrert en rekke steinsprang på vegen nord for 
området som vurderes å ha liten relevans. Et punkt for utløp av steinsprang med 
stedsangivelse midt i dalen og navn «Seimsdal strondi» antas å være feilplassert.  

Det er opplyst av ansatte ved Hydro at steinsprang fra Finnsåsen sør i området (vedlegg 2A) 
tidligere har kommet over Geisdøla og inn på Hydro sitt område (Statens vegvesen, 2019). 
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Figur 17: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 
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Figur 18: Bilde fra flomskredhendelsen i Geisdøla i 1934 (Årdal Sogelag, 2022). 

Tabell 12: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Steinsprang  20. juni 

1892 
«Årdal. Lægreid. Den 20. juni 1892 vart Martin Gudbrandsen, 9 år, teken av 
eit steinskred. «Dræbt ved et stenfald»,  Manglar opplysingar om akkurat 
kvar dette skjedde, men truleg i nærleiken av garden. Kartreferansen er 
plassert ved fjell nær garden Lægreid.» (NVE, 2022) 

Jordskred 5. mai 
1934 

«Årdal. Årdalstangen. Geisdalen. Om våren den 5. mai gjekk det store skred 
både på Hæreid-  og Lægreidsida. Eit jord- og steinskred frå Geisdalen, ein 
sidedal på austsida av Årdalstangen, demnde opp elva og dette brast ut og 
tok mykje jord på Lægreidsgardane på Årdalstangen. Husdyr døde, i all 49 
geiter som var ved elva. Ikkje skade på folk. Ca 20 mål vart øydelagt. I 
Naddvika  tok skredet også eit sagbruk. Her har det også kome store 
flaumar, men etter at avlastingstunnel vart laga i 1952, endre dette seg.» 
(NVE, 2022). Det er også kjent at det gikk et flomskred i samme løp i 1873 
(Årdal Sogelag, 2022). Bilde er vist i Figur 18. 

Flomskred 1950 I 1950 gjekk det på nytt eit flaumskred i Geisdøla. Som følgje av problem 
med skred i Geisdøla ble det sprengt hull gjennom Finnsåsen (Owefossen, 
figur 2). Hensikta var å lede vatnet vekk frå Geisdøla og hindre nye 
storflaumar. (Statens vegvesen, 2019). Tunnelen har et tverrsnitt på ca. 2x2 
m. 

Steinsprang 6. mai 
1967 

«6. mai 1967 gikk et steinsprang fra fjellsiden mellom Geisdøla og 
Årdalsvatnet. Skredet løsnet fra ca. 350 mo.h. og sendte blokker i fritt fall 
ned mot Vassbugen. Nedover skredbanen ble blokkene fragmentert og dro 
med seg store mengder løsmasser og vegetasjon. Mesteparten av massene 
fra skredet ble avsatt på skredviften under fjellpartiet. Likevel nådde 
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Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
enkeltblokker på flere m3 lenger ned og avsatte seg bare titalls meter fra 
eksiterende bolighus. Årsaken til skredet er beskrevet som en kombinasjon 
av sprekkevanntrykk samt et omfattende system av trerøtter som har 
bidratt til rotsprenging.» (HVL, 2018). Opprinnelig kilde er (NGI, 1967). 

Jordskred 22. okt 
1971 

«Tidlig på ettermiddagen 22. oktober 1971 gikk et jordskred 130 meter øst 
for skredet i 1967. Oktober 1971 var preget av sterk nedbør og dette regnes 
som årsaken til utglidningen av løsmassene. Skredet tok med vegetasjon og 
løsmasser i en bredde på 30-50 meter fra utløsningsområde til det ble avsatt 
ved fjellfoten. Skredet stoppet like ved Hagavegen 71.» (HVL, 2018). 
Opprinnelig kilde er (Børstad, J., 1972). På flyfoto fra 1978 er det et tydelig 
arr i fjellsiden, og omriss fra dette er inntegnet i registreringskart.  

Steinsprang 15. juli 
1975 

«Årstalet 1975 er ca. Årdal. Om hausten ca. 1975 gjekk eit steinras i 
Vassbugen på Årdalstangen, tett ved tilfluktsrommet. Vegen vart stengd og 
folka i dei næraste husa vart evakuerte. Det vart ingen skade på hus. Etter 
dette vart det her bygd ein rasvoll til vern mot nye skred.» (NVE, 2022) 

Fjellskred 18. aug 
1983 

«Årdal. Den 18. august 1983 gjekk eit fjellskred på ca. 150-200 000 m3 på 
sørsida ute i Årdalsfjorden Det fall ut frå 500-900 meters høgd. Skredet kom 
frå Kloppuri under Middagshaugen (1122 m oh). Ein hadde registrert fleire 
småskred denne sommaren, og folk visste at noko skjedde borte i fjellet. 
Klokka halv ni vart det ekstra uroleg i Kloppuri, og kl. 9 kom skredet. Det var 
eit gunstig tidspunkt, då det var lite folk i kaiområdet. Det gav flodbølgjer på 
ca. 5 meter som velta inn mot strandområdet i Årdalstangen og øydela 
mesteparten av dei 70 småbåtane som låg der. Flodbølgja følgde 
fjordbotnen om lag 1000 meter. Det var lite å sjå i overflata før ho nådde 
Årdal kaiområde der store bølgjer slo inn og gjorde mykje skade på hus, 
parkanlegg, bilar, kaier, båtar, m.a. eit stort lasteskip som ei stund stod på 
sjøbotnen. Bryggjer, naust og kontorbygningar vart skadde. Folk sprang 
unna for livet. I somme kjelder blir opplyst at ein mann som var i eit naust, 
omkom, men dette er ikkje rett. Han klarte å klamre seg til takstolane og 
overlevde, men det var nære på. Skadane vart rekna til 50 millionar kroner. 
Skredet gjekk på flo sjø. Kartreferansen er plassert der skredet fall i fjorden.» 
(NVE, 2022) 

Steinsprang 6. des. 
2006 

Den 6.desember 2006 gjekk det steinsprang frå Finnsåsen mot Hydro sin 
lagerplass i Geisdalen (ref. 11). Fleire store stein kom ned på Hydro sitt 
lagerområde, samt ein flygestein inn i hagen mellom Hydro sitt gjestehus og 
Geisdøla (Statens vegvesen, 2019). Opprinnelig kilde er (Hydro, 2006). 
Kilden inneholder kart med detaljert plassering av flogstien og steinblokker 
fra skredet.  

Stensprang 25. apr. 
2009 

«25. april 2009 løsnet et nytt steinsprang (Russenes, 2009). Skredet bredte 
seg ut fra utløsningsområdet og tok med seg alt av løsmasser og vegetasjon 
ned mot foten av fjellet. Majoriteten av skredmassene stoppet i uren ved 
foten av fjellet. En eller flere blokker skal ha beveget seg lenger da de har 
blitt luftbåret som en følge av kontakt med fjelloverflaten i skredbanen. 
Rester av disse blokkene skal ha vært i direkte kontakt med boligen på 
Hagavegen 71. Steinsplint som er blitt knust av en blokk i sammenstøt med 
fjellsiden, eller andre blokker var eneste steinmasse som nådde 
bebyggelsen. Spor fra blokkene har blitt observert i terrenget og skredbanen 
har blitt kartlagt av Russenes m.fl. En blokk på 3-4 m3 ble observert mellom 
den daværende skredvollen og Vatne.» (HVL, 2018) 

Flomskred 16. mai 
2010 

«Den 16. mai 2010 gjekk det eit ras inni Geisdalen om ettermiddagen. Dette 
var det knapt nokon som la merke til, men i 6-tida om kvelden, vart det eit 
bulder og brak frå Owemigen (Owefossen). Vatnet hadde brote i gjennom 
raset og kom no med mold og stein. 
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Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Fossen såg slik ut i bortimot ein time. Ei kort stund stilna han av, men kom 
så att med ny ofse. Lagerplassen Verket tidlegare hadde der fossen gjekk i 
sjøen, vart fort fyllt opp av steinmassane. Før tunnelen gjennom åsen opna i 
1952, laga slike vassresingar stor skade på Lægreidssida. Det vart litt 
ulemper denne gongen og, vassinntaket til sjøvaskinga av røyken frå 
Anodefabrikken vart tiltetta og synleg røyk la seg over bygda.» (Årdal 
sogelag, 2022).  

Utglidning 22. juni 
2020 

«Utglidning langs Hæreidselvi på grunn av stor vannføring som har tatt med 
seg gangvegen mellom Indre Sogn ASVO og fram til stikkvegen opp mot 
Årdal kyrkje. Gangvegen er nå stengt. Usikker når det gikk, mulig i dag på 
formiddagen, før kl 11:00, men det kunne har forekom i går kveld.» (NVE, 
2022) 

 

5.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
NGI kartla i 1954 faren for steinskred ved et område «der Tangenvegen og Vassbugvegen går 
sammen» (NGI, 1954). Det ble identifisert noen løse blokker ved om lag 100 moh. som ble 
anbefalt rensket. Det ble vurdert å ikke være fare for store steinskred, men ble presisert at 
steinsprang kan forekomme. 

I 1967 var NGI på en befaring i forbindelse med et steinsprang som hadde gått og stoppet 
om lag 10-12 m fra et bolighus (NGI, 1967). Det ble anbefalt å renske ned resterende del av 
partiet. 

I 1969 ble det foreslått å sikre bebyggelsen ved Vassbugen ved hjelp av to fangvoller på 80-
120 m lengde med ca. 20 m avstand mellom (Børstad, J., 1969).    

Som følge av et jordskred i oktober 1971, ble det utført en befaring og anbefaling om å 
forlenge eksisterende voller med totalt 200 m (Børstad, J., 1972).  

I 1982 ble det gjort en vurdering av et område nær toppen av Geisdalsvifta, Uthagen syd 
(Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1982). Deler av området ble frarådet bebygget som følge 
av flomskredfare. 

I 1992 ble det gjort en vurdering av skredfaren fra Finnsåsen (Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 1992). Det ble konkludert at deler av skråningen i Finnsåsen er svært utsatt 
for steinsprang/steinskred, samt at flomskred langs Geisdøla ikke kan utelukkes. Gjestehuset 
ved Hydro ble imidlertid vurdert å være tilfredsstillende sikret mot steinsprang, foruten mot 
mindre flogstein. 

I 2004 gjorde NGI en vurdering av skredsikring av en lagerplass i Geisdalen for Hydro 
Aluminium (NGI, 2004). Det ble anbefalt enten en sikringsvoll av steinmasser med 5 m høyde 
eller en tilsvarende høy sikringsmur i betong. Her henvises det også til rapporter utført av 
NGI i 1996 og 1997 som vi ikke har hatt tilgang på. 

I etterkant av et steinsprang i 2006 (Hydro, 2006) ble det gjort en ny vurdering av rammede 
arealer (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2007). Det ble vurdert å være fare for 
steinsprang mot gjestehuset og arealer sør for dette under Finnsåsen. Voll i skråningen 
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under Finnsåsen ble vurdert å være utilstrekkelig. Det ble også anbefalt å sette opp et 
fangnett (antatt fanggjerde) på toppen av muren ved gjestehuset.  

I 2018 ble det i forbindelse med en bacheloroppgave ved Høyskolen på Vestlandet utført en 
skredfarevurdering av området Vassbugen (HVL, 2018). Det ble vurdert at bebyggelsen bak 
vollen har årlig sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000, men stedvis større enn 1/5000 
(lengst nord ved Årdalsvatnet).  

I mars 2019 ble det utført en skredfarevurdering i forbindelse med boring for deponi på 
nordsiden av Finnåstunnelen, sør i kartleggingsområdet (Statens vegvesen, 2019). For en 
lokalitet med planlagte borpunkt rett sør for munningen av tunnelen ble frekvensen for 
steinsprang vurdert å være mellom 1 og 5 år, og det ble derfor anbefalt risikoreduserende 
tiltak under boringen.  

Senere i 2019 ble det også utført en skredfarevurdering i forbindelse med etablering av 
brakkerigg på nordsiden av Finnåstunnelen (Statens vegvesen, 2019). De potensielle 
riggområdene som ble vurdert ligger øst og vest for Fv. 53, rett nordvest for Geisdøla. For 
det vestlige riggområdet er årlig sannsynlighet for skred vurdert å være mindre enn 1/1000, 
mens for det østlige er faren for jord- og flomskred og for steinsprang vurdert å være større 
enn 1/1000.  

Som en del av arbeidet med kartlegging av ustabile fjellpartier, har NGU undersøkt Kleppura 
hvor det raste i 1983, ca. 1 km sør for kartleggingsområdet. Partiet har fått status som 
steinsprangområde og har følgende beskrivelse: «Fjellpartiet viser tegn til gravitasjonsdreven 
deformasjon, men det avgrensede volumet er for lite til å kunne danne et fjellskred [...]» 
(NGU, 2022). 

5.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Sør og øst for kartleggingsområdet ble det som nevnt sprengt en tunnel fra øvre deler av 
Geisdøla og gjennom Finnås etter flomskredet i 1950 for å lede bort vannet og dermed 
forebygge fremtidige skred (HVL, 2018; Statens vegvesen, 2019). Dette ble gjort etter 
anbefaling fra prof. R. Selmer-Olsen ved NTH i Trondheim (Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 1982).  

Basert på bilder fra rundt 1950-1951 fremstår det også som at det ble gjort betydelige 
terrengtilpassinger langs elveløpet av Geisdøla i denne perioden. Øvre del av løpet kan være 
naturlig, men det kan også være gjort noe terrengtilpassing for at løpet skal være mer 
nedskjært enn det var. Fv. 53 krysser elveløpet på en større vegfylling med antatte 
sprengsteinsmasser fra Finnåstunnelen. Elva går gjennom to stikkrenner med diameter på 
om lag 2 m hver.  

Nedstrøms for dette er det en 6-8 m høy tørrmur på vestsiden av elveløpet, trolig anlagt 
rundt 1951. Det er også en 2-3 m høy mur vest for elva ved det såkalte gjestehuset. 

Ved utløpet av elva er det oppført en fangvoll i foten av uren mot Finnsåsen. Vollen er om 
lag 70 m lang, og består av løsmasser med helning på 35-45 grader. Vollen er om lag 6 m høy 
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lengst nord hvor det er en grøft som Geisdøla renner i øst for vollen. I sør er den om lag 3 m 
høy i sør hvor elva går i stikkrenne/rør. 

Nordøst i kartleggingsområdet, ved Vassbugen, finnes det en skredvoll som i dag er ca. 440 
m lang og ca. 4-5 m høy (HVL, 2018; NVE, 2022). Vollen er utvidet og utbedret flere ganger 
siden den først ble etablert i 1970. Flere tidligere rapporter gir anbefalinger om eller omtaler 
voller i dette området (Børstad, J., 1969; Børstad, J., 1972). Det finnes også informasjon om 
en liten strekning med erosjonssikring langs Hæreidselva (NVE, 2022). 

5.2 Vurdering av skredfare 
5.2.1 Steinsprang 
Sør for kartleggingsområdet, under Finnsåsen, er det tydelige overheng i skråningen som kan 
føre til både større og mindre utfall. Det finnes en sikker skredhendelse her, fra 6. des 2006, 
som førte både til flogstein og større steinblokker inn på Hydros lagerområder. 
Steinspranghendelsen fra 1892 kan også ha forekommet her, men det er mer usikkert. Det 
er ikke observert konkrete, ferske skredavsetninger i skråningen, men det kan heller ikke 
utelukkes at det har gått flere steinsprang i historisk tid som har enten stoppet i uren eller i 
Geisdøla, og som dermed ikke har blitt registrert. Etablering av Fv. 53 kan også ha fjernet 
noen spor etter nyere steinsprang. Vi vurderer at det er relativt høy løsnesannsynlighet for 
steinsprang fra Finnsåsen, og at steinsprang i enkelte tilfeller kan være forholdsvis store, 
som i 2006.  

I underkant av de bratteste partiene i skråningen er det noen partier med sva med helning 
mellom 30-60 grader. Steinsprang som lander på disse partiene kan føre til flogstein, slik 
som i 2006. Flogstein kan få svært lange utløpslengder, og i forbindelse med skredet i 2006 
ble det registrert flogstein 50-80 m ut fra skråningsfoten. Det ble også observert større 
blokker langt ut fra foten av skråningen, den største anslagsvis 5 m3. Vi forventer at 
fremtidige skred kan ha både tilsvarende og i enkelte tilfeller lengre utløpslengder enn dette. 
En del skred forventes å stoppe i ura øst for Geisdøla, mens større skred og/eller flogstein 
kan nå langt inn på det opparbeidede området vest for Geisdøla.  

Modelleringer i RockyFor3D med blokk på 1 m3 gir ytre utløp som stemmer overens med 
registrerte utløp fra skredet i 2006. (Vedlegg 2D). Modelleringer med blokk på 8 m3 gir enda 
lenger utløp, og forventes i stor grad å representere steinsprang med returperiode rundt 
1000 år. Enda sjeldnere og større skred, eller skred med flogstein som får svært lange 
skredbaner vil kunne nå enda lengre, men forventes å være ganske sjeldne.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang fra Finnsåsen er større enn 1/100, 
1/1000 og 1/5000 i den sørøstlige delen av kartleggingsområdet.  

Det er noe skog i øvre og nedre delen av uren i skråningen, men for skred med returperioder 
på 100-5000 år vil blokkstørrelser og betydningen av flogstein for utløp gjøre at skogen har 
liten betydning for faresonene. Bare en liten del av skogen i skråningen er hogstutsatt. For 
en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene.  
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Nordøst for kartleggingsområdet, ved Vassbugen, har det gått en rekke steinsprang tidligere, 
både i 1967, 1975 og 2009. Ved skredet i 2009, spratt det blokk/flogstein over dagens voll og 
traff Hagavegen 71. Det er ikke observert konkrete, avgrensede partier, men sprekkesettene 
i skråningen tilsier at nye utfall vil kunne forekomme forholdsvis hyppig. Observasjoner av 
antatt ferske blokker i terrenget bak vollen antyder også at løsnefrekvensen er relativt høy. 
Hyppigheten på steinsprang forventes å være høyest lengst nord hvor skråningen er brattest 
og høyest, mens lenger sør hvor helningen er noe lavere vil steinsprang forekomme 
sjeldnere. 

Som nevnt har flogstein eller fragmenter fra et steinsprang krysset vollen ved minst ett 
tilfelle. Vollen har blitt gradvis utbygget siden 1970, og er i dag 4-5 m høy. I tillegg er det 
spesielt i den sørlige delen av vollen god avstand mellom den og foten av skråningen. Det 
gjør at mange steinsprang forventes å stanse opp før de i det hele tatt når frem til vollen. 

Modelleringer utført i RockyFor3D antyder at blokk på 1m3 for det meste vil stoppe opp før 
eller i vollen. Unntaket er lengst nord hvor modelleringer viser at steinsprang også i noen 
tilfeller kan krysse vollen, slik som da også skjedde i 2009. Modelleringer med blokk på 8 m3 
stopper også i stor grad i eller før vollen, men en noe større andel av blokkene ruller eller 
spretter over vollen. Vi vurderer i tråd med både historikk og modelleringer at steinsprang 
med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000 kan krysse vollen lengst nord. Lenger 
sør vil kun steinsprang med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 kunne krysse vollen, og da 
primært flogstein og/eller fragmenter fra noe større steinsprang som knuses ved treff mot 
andre blokk.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 for skråningen ved Vassbugen nordøst for kartleggingsområdet. 

Det er stedvis en del løvskog i skråningen, men for skred med returperioder på 100-5000 år 
vil blokkstørrelser gjøre at skogen har liten betydning. Det er gjerne også i de partiene som 
har hyppigst utfall at skogen er tynnest i skråningen. Dessuten er lite av skogen i skråningen 
hogstutsatt. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i 
faresonene. 

5.2.2 Steinskred 
Sør og nordøst for kartleggingsområdet er det bratte skråninger. Observerte sprekkesett i 
disse skråningene tilsier imidlertid ikke at større bergparti vil kunne løsne, og heller ikke 
InSAR-data tyder på aktiv bevegelse i større bergparti i disse skråningene, selv om det er få 
punkt (NGU, 2022). Eventuelle partier som løsner på inntil noen hundre m3 forventes i 
primært å ha skredbevegelse som steinsprang og er omfattet av vurderingen for det.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 fra 
skråningene sørøst og nordøst for kartleggingsområdet.  

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   71/246 
 

Nær en topp på 1282 moh. mellom Geisdalen og Avdalseken er det et parti som har noe 
bevegelse på InSAR-kart (NGU, 2022). Eventuelle steinskred eller fjellskred herfra vil trolig 
ikke kunne nå direkte inn i kartleggingsområdet. Et slikt skred vil imidlertid kunne demme 
opp Geisdøla. Sannsynligheten for dette ansees å være lav, men en eventuell demningsbrist 
kan være en av flere måter et større flomskred kan utløses på i Geisdøla. Muligheten for 
demming som følge av steinskred er derfor tatt hensyn til i vurderingen av flomskred, som 
en av flere mulige løsnemekanismer.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 for steinskred 
fra et parti mellom Geisdalen og Avdalseken som kan nå direkte inn i området.  

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 

5.2.3 Snøskred 
Inne i kartleggingsområdets sentrale del er det noen skråninger som er brattere enn 27 
grader, og som teoretisk sett kunne vært løsneområder for snøskred. Skråningene er lave, og 
vi vurderer at snøskred med skadepotensiale ikke vil kunne løsne fra skråningene. Dette 
gjelder også for en situasjon uten skog.  

Sør for kartleggingsområdet går skråningen opp mot Finnsåsen. Her er det kun noen få 
partier med egnet helning for at snøskred kan løsne. Disse partiene er enten uravsetninger i 
den nedre delen av skråningen eller konvekse, ryggformede partier opp mot toppen av 
Finnsåsen. I tillegg er partiene stort sett vest eller nordvendt, og de forventes ofte å være 
avblåst for snø. Vi vurderer at det ikke er noen egnede løsneområder for snøskred sørøst for 
kartleggingsområdet ved Finnsåsen, og dermed at den årlige sannsynligheten for snøskred er 
mindre enn 1/5000.  

Eventuell fjerning av hogstutsatt skog fører til at noen partier med egnet helning teoretisk 
kan få ansamling av snø. Også her vurderes partiene å være for avblåst og små til at 
snøskred vurderes å være aktuelt. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for kartleggingsområdet, på østsiden av Geisdalen, er bratte høye skråninger preget av 
flere bekker og gjel. I den nedre delen av skråningen her finnes det en del partier med ideell 
terrenghelning. Disse har en del urmasser og er i dag tillegg dekket av skog som for det 
meste er tett nok til å hindre utløsning av snøskred. Skogen er naturlig løvskog og vurderes 
ikke å være utsatt for hogst. 

Høyere opp i terrenget her, i den øvre delen av de to mest markerte bekkegjelene, er det 
konkave partier med terrenghelning 30-50 grader ved om lag 900-1000 moh. I disse partiene 
er det lite eller ingen skog og her vurderes snøskred å kunne løsne (Tabell 13). Siden 
løsneområdene er vest-nordvestvendt, men til en viss grad i le for nordlige og sørlige vinder 
forventes det mulighet for noe snødrift. 

Modelleringer i RAMMS antyder at snøskred fra disse gjelene kan nå ned til Geisdøla 
(Vedlegg 2D). Modelleringene viser noe sig med relativt lav hastighet så vidt inn 
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kartleggingsområdet for ytterste del av snøskred som antas å ha løsnesannsynlighet 1/5000. 
Vi vurderer at slike snøskred i realiteten vil stoppe i Geisdøla før de når inn 
kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i den østlige 
delen av kartleggingsområdet. 

Det er kun den nederste delen av de nevnte skredløpene som så vidt berører et område med 
mulig hogstutsatt skog, og denne skogen vurderes å ha liten påvirkning på eventuell 
skredutbredelse. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen 
endring i faresonene. 

Nordøst for kartleggingsområdet, fra utløpet av Geisdalen og nord mot Årdalsvatnet, går 
skråningen bratt oppover til ca. 1000 moh. Her er det forholdsvis tett, naturlig løvskog som 
dekker det meste av skråningen. Vi vurderer at det her ikke er egnede løsneområder for 
snøskred. Langs enkelte bekkeløp/skredsår er det noe mindre skog, selv om disse stort sett 
er for smale og/eller for bratte til snøskredløsneområder.  

Det nordligste bekkeløpet har et parti som også har egnet helning for snøskredutløsning 
(Tabell 12). Partiet er av forholdsvis begrenset størrelse, og er nordvestvendt. Det forventes 
at partiet kan få noe snødrift. Det er skog i partiet som til en viss grad forventes å redusere 
utløsningssannsynligheten. Modelleringer i RAMMS viser at snøskred fra dette løpet kan nå 
ned til dalbunnen, men da nord for kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i skråningen nordøst for 
kartleggingsområdet.  

Løvskogen over denne delen av området vil hindre og redusere sannsynligheten for 
utløsning av snøskred. Den er imidlertid ikke hogstutsatt. For en situasjon hvor hogstutsatt 
skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Tabell 13: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 100 
år (cm) 

Brudd-
kant 1000 
år (cm) 

Brudd-
kant 5000 
år (cm) 

Effekt 
av skog 

Sno2-1 Godt egnet topografi. 
Vestvendt, begrenset 
vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 20141 80 95 115 Ingen 

Sno2-2 Godt egnet topografi. 
Vestvendt, begrenset 
vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 11111 80 95 115 Ingen 

Sno2-3 Godt egnet topografi. 
Vestvendt, begrenset 
vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 8251 80 95 115 Reduse
rer 
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5.2.4 Jordskred 
Sør for kartleggingsområdet, mot Finnsåsen, er det lite løsmasser i skråningen foruten ur, og 
det er dermed lite egnede løsneområder for jordskred her. Det er tydelige tegn på erosjon 
langs Owe-fossen, men eventuelle jordskred utløst av erosjon her vil ikke nå direkte inn i 
kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er mindre enn 
1/5000 her.  

Skogen i skråningen vurderes ikke å være avgjørende for vurderingen av jordskredfare, og 
det er derfor ingen endring i faresonene ved eventuell hogst. 

Øst for kartleggingsområdet, langs Geisdalen, er det mange bratte partier, stedvis også med 
løsmasser i skråningene. En del av løsmassene er ur, men også noe er torv og antatte 
morenemasser. I disse skråningene kan det trolig løsne jordskred flere steder. Slike jordskred 
vil ikke nå direkte inn kartleggingsområdet, men vil kunne gå ned i Geisdøla og i enkelte 
tilfeller bidra til utløsning av flomskred. Slike skred er omtalt i kapittelet om flomskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er mindre enn 1/5000 direkte inn i 
kartleggingsområdet fra skråningene rundt Geisdalen.  

Skogen i skråningen vurderes ikke å være avgjørende for vurderingen av jordskredfare, og 
det er derfor ingen endring i faresonene ved eventuell hogst. 

Nordøst for kartleggingsområdet, mellom utløpet av Geisdalen og Årdalsvatnet, er terrenget 
forholdsvis bratt, men det er stedvis likevel en del løsmasser. Løsmassene antas å bestå av 
forvitringsmasser, torv og stedvis kanskje morenemasser og/eller skredavsetninger. I 1971 
ble det utløst et jordskred i skråningen som antas å kunne sees på ortofoto fra 1978, men 
også i 1967 tok et steinsprang med seg en del løsmasser. Noe lenger sør for disse 
skredhendelsene er det et tydelig sår i dagens terreng som kanskje kan skyldes et jordskred, 
men som også kan stamme fra et større steinsprang som har revet med seg noe løsmasser. 
Vi vurderer basert på både terrengforhold og historikk at det kan løsne nye jordskred i 
skråningen i fremtiden (Tabell 14). Nye jordskred vurderes å være mest sannsynlig der hvor 
det er en viss drenering eller vannansamling. De forventes utløst i forbindelse med mye vann 
i løsmassene, enten direkte eller som følge av steinsprang ovenfra.  

Modelleringer i RAMMS viser at jordskred i stor grad vil stoppe opp i foten av skråningen 
(Vedlegg 2D). Modelleringene antyder noe sig eller sakte strømning av massene (< 3 m/s) i 
terrenget mellom skråningsfoten. Jordskred med skadepotensial vurderes å stoppe opp 
relativt tett på foten av skråningene, og vil ikke krysse vollen. Det er ikke gjort separate 
modellkjøringer for ulike returperioder, men det er gjort skjønnsmessige vurderinger av 
årlige sannsynligheter basert på historikk, observasjoner og modellresultater.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den nordøstlige delen av skråningen, men at jordskred ikke vil krysse vollen. 
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Skogen i skråningen vil bidra til å redusere eller hindre utløsning av jordskred. Skogen er for 
det meste naturlig løvskog i bratt terreng som ikke vurderes å være hogstutsatt. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Tabell 14: Løsneområder for jordskred relevante for kartleggingsområdet Årdalstangen øst.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde 
(m) 

Jord2-1 Løsmasser i bratt terreng med noe drenering. 286 1 
Jord2-2 Løsmasser i bratt terreng med noe drenering. 398 1 
Jord2-3 Løsmasser i bratt terreng med noe drenering. 413 1 
Jord2-4 Løsmasser i bratt terreng med noe drenering. 542 1 
Jord2-5 Løsmasser i bratt terreng med noe drenering. 451 1 
Jord2-6 Løsmasser i bratt terreng med noe drenering. 330 1 

 

Sentralt i kartleggingsområdet er det en større grop rundt et større bygg, sør for Fv. 53 og 
Hæreidselva. Her er det løsmasseskråninger som er 30-45 grader bratte. Løsmassene antas i 
stor grad å bestå av grus og sand, trolig fra elve- eller breelvavsetninger. Det er liten grad av 
vannstrømning i skråningene, og avrenningsberegninger viser kun drenering lengst sør i 
gropen hvor skråningen er ganske lav. Ved dagens forhold vil det ikke foregå erosjon i foten 
av skråningene og de ansees som relativt stabile. Vi vurderer at det kun i sjeldne tilfeller kan 
skje mindre overflateutglidninger med skadepotensiale i skråningen, enten i form av noen 
løse blokker, eller ved noe større partier løsner. Utglidningene vurderes å være grunne, og 
vil således ha begrenset påvirkning innover kanten over skråningen. Slike utglidninger 
vurderes å stoppe raskt opp i foten av skråningen, og det er ikke gjort noen modelleringer av 
utløpslengder for dem.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for mindre jordskred er større enn 1/5000, men 
mindre enn 1/100 og 1/1000 for skråningene langs gropen sentralt i kartleggingsområdet.  

Det er en del løvskog i skråningen. Ved fjerning av denne vurderes skredfaren å øke som 
følge av at både lokal drenering endres og som følge av manglende binding av løsmassene 
fra røtter. Skogen vurderes å kunne være delvis hogstutsatt. Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for mindre jordskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100 
for denne gropen for en situasjon uten hogstutsatt skog. Skog med betydning for skredfaren 
er vist i vedlegg F. 

5.2.5 Flomskred 
Øst for kartleggingsområdet, i Geisdalen, har det skjedd flere historiske flomskred, både i 
1987, 1934 og 1950. Trolig er det avsetninger fra flom og flomskred i Geisdøla som har 
bygget opp hele vifteformen som dominerer landskapet i mesteparten av 
kartleggingsområdet. Basert på både avsetningsformer og historiske foto vurderes volumet i 
skredene å kunne ha vært flere titalls tusen m3. F.eks. er det oppgitt for skredet i 1934 at 20 
mål ble ødelagt, noe som må tilsi store volum. Returperioden på slike store skred ser ut til å 
ha vært under 100 år. 
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Flomskred i Geisdøla kan utløses på mange ulike måter, som det også nevnes i kapitlene for 
de andre skredtypene. Skred som opptrer som flomskred i kartleggingsområdet kan stamme 
fra både erosjon av masser ved høy vannføring, sørpeskred som river med seg masser i 
løpet, samt brist av oppdemming som følge av jordskred eller snøskred og kanskje til og med 
steinskred. Kombinasjoner av disse faktorene kan også forekomme. Vi vurderer at det er 
potensiale for utløsning av store flomskred også i fremtiden. 

Etter flomskredet i 1950 ble det gjennomført tiltak for å forhindre fremtidige skred. Deler av 
elva ble lagt i tunnel gjennom Finnsåsen (Owe-fossen) og i tillegg ble det gjort en rekke 
terrengtilpassinger i selve løpet. Vi vurderer at disse tiltakene vil redusere sannsynligheten 
for mindre flomskred betydelig, men det er likevel mulig å få nye flomskred i Geisdøla. I 2010 
skjedde det trolig et flomskred inne i selve Geisdalen, men som var lite nok til at tunnelen 
ved Owe-fossen tok unna mesteparten av vannet. 

Flomskred kan også utløses i sidebekkene som går inn i Geisdøla nedstrøms for 
bekkeinntaket til Owe-fossen (Tabell 15). Ved svært store flomskred vurderes det også at 
kapasiteten til tunnelen ved Owe-fossen kan overskrides eller i ekstreme tilfeller tettes, slik 
at masser går videre nedover løpet til Geisdøla.  

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 2D) av flomskred fra sidebekkene som drenerer inn i 
Geisdøla nedstrøms for Owe-fossen tyder på at slike skred kan følge løpet inn i 
kartleggingsområdet, men at det vil være begrensede volum og hastigheter på skredene ned 
mot Fv. 53. Modelleringer av større flomskred langs Geisdøla tyder på at slike i større grad 
kan fylle opp og stedvis bryte ut av elveløpet. Modellkjøring med 56 000 m3 langs Geisdøla 
viser at flomskred kan gå ut av løpet i området rundt Fv. 53. Et slikt scenario ansees som 
svært sjeldent, men ikke utenkelig.  

Både hyppigheten til og utbredelsen av flomskred vurderes å være redusert som følge av 
tiltakene som ble gjort rundt 1950. Likevel vurderer vi at store flomskred også i fremtiden vil 
kunne nå inn i kartleggingsområdet med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000. 
Slike skred kan fylle store deler av det nedskårede elveløpet og i sjeldne tilfeller gå ut over 
breddene, spesielt i området rundt Fv. 53 og noe nedstrøms derfra. Vi vurderer at dagens 
elveløp er så kraftig nedskåret i øvre del at selv store flomskred ikke vil ta nye løp mot vest, 
nordvest og nord. For at dette skal skje må flere store flomskredhendelser forekomme ved 
at en større hendelse først avsetter store mengder løsmasser i løpet, for så at neste store 
flomskred skal ta et nytt løp. Selv om dette trolig har skjedd mange ganger i geologisk tid 
anser vi det som lite sannsynlig at det skal forekomme igjen med dagens elveløp.  

Mindre flomskred i selve elveløpet vurderes å ha større årlig sannsynlighet enn 1/100, men 
da primært flomskred utløst i sidebekkene som går inn i Geisdøla nedstrøms for 
tunnelinntaket til Owe-fossen. 

Vi vurdere at den årlige sannsynligheten for store flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 fra Geisdøla langs løpet ned mot Fv. 53.  
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Det er noe skog i Geisdalen, men for slike store flomskred vurderes ikke skogen å ha noen 
betydning for skredutbredelse. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 

Nordøst for kartleggingsområdet er det et bekkegjel som drenerer ned rett nord for 
områdets avgrensning. Her er det mulig at det kan løsne flomskred. Vi har gjort modellering 
av flomskred her i RAMMS som verifiserer at flomskred i løpet trolig ikke vil berøre 
kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred i den 
nordøstlige delen av kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000.  

Tabell 15: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom2-1 Stort dalføre med svært mye tilførsel av løsmasser fra 
skred og flom. 

26513 1 

Flom2-2 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 2694 1 
Flom2-3 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 2619 1 
Flom2-4 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 2397 1 
Flom2-5 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
1956 1 

 

5.2.6 Sørpeskred 
Sør for kartleggingsområdet, mot Finnsåsen er det ingen egnede partier for utløsning av 
sørpeskred. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 
her.  

Øst for kartleggingsområdet, langs Geisdalen, er det som nevnt flere bekker som drenerer 
inn i Geisdøla, både inne i selve påvirkningsområdet og lenger sør og sørøst i hele 
nedbørsfeltet. Her finnes det en rekke partier hvor det teoretisk sett ligger til rette for 
utløsning av sørpeskred, både i slakere partier i høyfjellet og i de brattere gjelene og 
bekkedalene. Sørpeskred fra disse partiene vil gå ned i Geisdalen hvor det er betydelige 
mengder sediment. Slike sørpeskred forventes å erodere med seg sediment og dermed ta 
form mer som et flomskred i det de nærmer seg kartleggingsområdet.  

Snøskred som løsner fra dalsidene i Geisdalen kan føre til oppdemming av elva. Tilsvarende 
kan snøskred i sidebekkene og gjelene føre til lokale oppdemninger av bekker. Brist av slike 
demninger kan medføre sørpeskred. Også i slike tilfeller vurderes det at sørpeskred vil 
plukke med seg såpass mye sediment at de tar form som et flomskred i det nærmer seg 
kartleggingsområdet.  

Sørpeskred som skjer i Geisdalen ansees dermed som omfattet av vurderingene i kapittelet 
om flomskred. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for (rene) sørpeskred er mindre enn 
1/5000 fra området øst for kartleggingsområdet i Geisdalen. 
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Eventuell fjerning av hogstutsatt skog vil ikke medføre nye løsneområder for sørpeskred. For 
en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Nordøst for kartleggingsområdet er terrenget lite egnet for utløsning av sørpeskred. Vi 
vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 her. 

5.2.7 Andre faremomenter 
Det kan være fare for flom langs Hæreidselva. I den forbindelse kan det heller ikke utelukkes 
nye utglidninger av masser som følge av erosjon, slik det forekom i 2022.  

Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsfjorden og Årdalsvatnet for 
de lavereliggende delene av kartleggingsområdet.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

5.3 Samlede faresoner 
5.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 19, Vedlegg 2E).  

Sør og øst i området er det fare for steinsprang fra Finnsåsen og flomskred fra Geisdalen. 
Nordøst i området er det fare for steinsprang og jordskred. Sentralt i området er det fare for 
mindre utglidninger (jordskred) i en løsmasseskråning. Tabell 16 viser antall bygg fra 
sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. 

Tabell 16: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. Tall 
i parentes viser antall bygg i faresonene ved fjerning av hogstutsatt skog. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 3 (4) 1 
≥1/5000 - - 1 

 

5.3.2 Uten skog 
Skogen har en beskyttende effekt mot utløsning av jordskred og snøskred nordøst i området 
og mot utløsning av jordskred sentralt i området (Vedlegg 2F).  

For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet (Figur 17), vurderer vi at skredfaren for det 
meste er uendret i området (Vedlegg 2E). Unntaket er skråningen sentralt i området hvor 
jordskredfaren vurderes å øke noe om skogen fjernes. Skogen med beskyttende effekt 
nordøst for området er trolig ikke hogstutsatt.  

5.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Vurderingen gjort av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 1992 og 2007 stemmer ganske bra 
overens med våre vurderinger om at deler av skråningen under Finnsåsen er utsatt for 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   78/246 
 

steinsprang og flogstein (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1992; Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 2007).  

En vurdering gjort av Statens vegvesen ved Geisdøla/Finnåsen (Statens vegvesen, 2019) 
stemmer noenlunde overens med vår vurdering. Vi vurderer imidlertid at utbredelsen av 
flomskred fra Geisdøla med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 er noe større enn det 
Statens vegvesen gjorde. Vegvesenets vurdering baserer seg ikke på modelleringer av utløp, 
men kun en gjennomgang av historikk og en befaring. 

Våre faresoner nordøst i kartleggingsområdet har noe lenger utbredelse enn faresonene 
tegnet ved (HVL, 2018), da vi blant annet har vurdert at sonen med årlig sannsynlighet større 
enn 1/1000 går noe forbi vollen i nordlig del. 

5.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en del usikkerhet knyttet til hvilken effekt tiltakene som er gjort langs Geisdøla vil ha 
på fremtidige store flomskred. Øvrige vurderinger vurderes å ha forholdsvis liten usikkerhet, 
da det er godt datagrunnlag, mye historisk informasjon og en rekke tidligere vurderinger for 
området. 

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 19: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 2 – Årdalstangen 
øst. 
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6 Område 3 – Årdalstangen vest 
6.1 Områdebeskrivelse 
Området Årdalstangen vest dekker omtrent den sørvestlige halvparten av bebyggelsen øst 
for Hæreidselva. Den nordøstlige delen er allerede kartlagt for skredfare av NGI i 2013 (NGI, 
2013). Området strekker seg fra elva Lysa lengst nordøst forbi en etablert voll i nord, 
Migangjel i nordvest og ned til Saltviki lengst vest (Figur 20 og Figur 21). 

Store deler av skråningene er omfattet av NVEs kombinerte aktsomhetskart for snøskred og 
steinsprang (NGI) og av aktsomhetskartet for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 20: Oversiktskart over kartleggingsområde 3 – Årdalstangen vest.  
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Figur 21: Oversiktsbilde satt sammen fra flere dronebilder av Årdalstangen vest, sett mot 
nordvest. Bildet er satt sammen fra flere bilder. Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. 

6.1.1 Topografi 
Terrenget er ganske slakt i selve kartleggingsområdet (Vedlegg 3B). Unntaket er en mindre 
skråning sentralt i området mellom Hydrovegen og Hæreidsvegen som har helning på ca. 30-
45 grader. Over kartleggingsområdet stiger terrenget bratt mot Nosi og Dokki i vest og mot 
Gjerdenosi (1252 moh.) i nord. Terrenget preges av to markerte gjel, Migangjel over den 
nordvestlige delen av området og gjelet som elva Lysa renner nordøst for området.  

6.1.2 Drenering 
Både Migangjel og Lysa har tilnærmet permanent drenering. For øvrig er det ingen større 
bekker eller elveløp i området, men enkelte mindre drensløp finnes. 

6.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
mangeritt/ortopyroksengneis. Det går en grense mellom kartblad gjennom området, og det 
som antas å være samme bergart er navngitt noe forskjellig på disse. 

I felt er det observert betydelig folding i berget, og en god del lokale variasjoner i 
oppsprekking. Stedvis er berget ganske oppsprukket og forvitret, spesielt rundt Migangjel 
(vedlegg 3A). I de bratteste skrenten er det mer massivt. Det er observert en rekke 
avgrensede bergblokker, alt fra mindre enn 1 m3 og opp til anslagsvis flere hundre m3. På 
østsiden av Lysa, ved om lag 300 moh. er det et bergparti på flere tusen m3 som teoretisk 
sett kan være ligge på et sprekkeplan parallelt med skråningen (vedlegg 3A). Det er 
imidlertid ikke observert gjennomgående sprekker under, bak og på siden dette partiet. 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   82/246 
 

Generelt virker følgende sprekkesett virker å gå igjen i bergmassene over 
kartleggingsområdet: 

- Sprekkesett som faller ut av skråningen, 40-60 grader mot sørøst.  
- Tilnærmet horisontale sprekker, som stedvis danner overheng. 
- Sprekkesett som faller ca. 60-80 grader mot øst. 
- Tilnærmet vertikalt sprekkesett med orientering nordvest-sørøst, altså normalt på 

skråningen. 

6.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består løsmassene i området av elveavsetninger i 
selve kartleggingsområdet, skredavsetninger et stykke opp i skråningene og bart fjell over 
det. Ved toppen av Gjerdenosi (1252 moh.) er det også registrert noe morenemasser. 
Løsmasser observert i felt er nærmere beskrevet under. Marin grense i området ligger om 
lag 125-130 moh. 

Nordøst for kartleggingsområdet, ved utløpet av Lysa er det en skredvifte som virker å være 
preget av flere skredprosesser (vedlegg 3A). Det er observert enkelte leveér, primært nært 
dagens elveløp. På vestsiden av viften er det også observert blokker som antas å være 
flomskredavsetninger. Disse er i ganske stor grad bearbeidet, og det er bygget en rekke 
steingarder i området. På østsiden av viften er terrenget veldig jevnt med små 
blokkstørrelser, og fremstår preget av snøskred. 

Nord for kartleggingsområdet, mellom Lysa og Migangjel er det to store, kjegleformede 
steinsprangurer (vedlegg 3A). Begge urene er normalgradert med de fineste 
blokkstørrelsene øverst, og større blokker ned mot foten av urene. Den vestligste av disse 
urene er noe grovere, og har større blokker nær foten. Utenfor den østligste uren ligger det 
en større blokk i enden av vollen der. Det antas at eventuelle blokk som har ligget lenger ute 
enn dagens voller har blitt ryddet. 

Nordvest for kartleggingsområdet, ved utløpet av Migangjel er det en skredvifte som tydelig 
er preget av flomskred (vedlegg 3A). Her er det observert kanaler, leveér og 
blokktunger/rygger langt nedover mot elva/fjorden. På eldre foto er det tydelig at en del av 
disse avsetningene har blitt ryddet (vedlegg 3A). Også i en skjæring i løsmassene ca. 80 m 
nord for Seimdalsvegen er det observert det som tolkes å være flomskredavsetninger.  

Vest for kartleggingsområdet, over Saltviki, er det generelt mye berg i dagen og begrensede 
mengder med løsmasser. I nedre del av skråningen og på enkelte hyller høyere i terrenget er 
det imidlertid observert en del løsmasser som tolkes å primært være steinsprangavsetninger 
(vedlegg 3A). Lengst vest er det også observert noen spor med drenering og antydninger til 
leveér som kan skyndes flomskred (vedlegg 3A). 

Sentralt i området er det en mindre skråning mellom Hydrovegen og Hæreidsvegen. Her er 
det i dag et flettverksgjerde i foten av skråningen for å avgrense uteområdet til en 
barnehage. Det er observert enkelte rundede blokk med lengste diameter ca. 30 cm inntil 
gjerdet, som antas å være blokk fra høyere oppe i skråningen som har rullet ned.  
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6.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem. Det fremgår blant annet tydelig at det er store mengder 
løsmasser i både Migangjel og Lysa på eldre flyfoto. Full utstrekning av urene er også noe 
tydeligere, ettersom flere voller over området ikke var satt opp da. 

Skråfoto fra området fra 1951 og 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over 
terrenget i en situasjon med noe mindre vegetasjon og bebyggelse enn i dag. I en mindre 
skråning mellom Hydrovegen og Hæreidsvegen kan det observeres et vegetasjonsløst parti 
hvor det antas å ha foregått noe erosjon og/eller en mindre overflateutglidning (vedlegg 3A). 
Skredavsetninger både fra urene nord for området, og ved utløpet av Migangjel og Lysa trer 
tydeligere frem på eldre bilder (vedlegg 3A), både på grunn av mindre vegetasjon og stedvis 
fordi terrenget var mindre opparbeidet. 

6.1.6 Skog 
Ifølge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området primært av løvskog 
mellom Lysa og Migangjel. Over Saltviki er det også mye furuskog og noe spredt granskog, i 
tillegg til løvskog.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred mellom ca. 400 og 800 moh. over den nordlige 
delen av området (Figur 22). Vest for Migangjel og over Saltviki er store deler av skråningen 
dekket av skog som er tett nok til å hindre utløsning av snøskred. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt primært mellom ca. 300 moh. og 650 moh. over Saltviki. 
I tillegg er det enkelte partier i nedre del av skråningen og ett parti øst for Migangjel som er 
potensielt hogstutsatt. 

6.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 17. I 
tillegg til de konkrete hendelsene er det opplyst av lokalkjente at tørre snøskred har 
forekommet flere ganger langs Lysa (Årdal Sogelag, 2022). Dette var mer vanlig før enn det 
er nå. Det har blant annet forekommet, kanskje rundt 1950-tallet, at slike snøskred har ført 
til en snøsky som har lagt tett med snø på husene også øst for Hæreidselva. 

Fra gammelt av blir det sagt at det bygger seg opp og går større flomskred i Migangjel ca. 
hvert 100 år (Årdal Sogelag, 2022). 
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Figur 22: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 
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Figur 23: Skred fra Migangjel den 17. okt 1954. Foto: Verksposten, Årdal og Sunndal Verk. 

Tabell 17: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Steinsprang 24. apr. 

1855 
«Årdal. Hæreid. Den 24. april 1855 omkom soldat Ove Endresen, 23 år:»blev 
ihjelslaaet af steene,» Manglar nærare informasjon om hendinga, som truleg må 
ha vor eit steinsprang. Kartreferanse er plassert ved Hæreid.» (NVE, 2022) 

Steinsprang 21. mar. 
1862 

«Årdal. Hæreid. Den 21. mars 1862 døde husmannsson Johannes Ingebrigtsen, 
med bustad på Hæreid på Årdalstangen (15 år). Årdal vart eigen kommune i 
1863, slik at dette står innført i kyrkjeboka for Lærdal. «Hans Død forårsagedes 
ved Overfald af en Sten som rammed ham. Han døde dog først efter flere Dagers 
lidelser.» Kartreferansen er omtrentleg.» (NVE, 2022) 

Snøskred 1887 «Nesten ned til Hæreidselvi. Skade på gardshus på grunn av lufttrykk (skredvind). 
Plassering usikker.» (Asplan Viak, 2022). 

Flomskred 1906 I (NGI, 1954) omtales det at bekken fra Migjangjelet brøt ut av sitt nåværende 
løp og dannet et flomleie 40-50 m fra Hæreidsvegen og Kringleveien.  

Flomskred 1920 Tilsvarende som i 1906 så brøt bekken fra Migjangjelet ut av løpet (NGI, 1954). 
Snøskred 1924 «Snøskred skal ha fulgt Lysa i 1924 og skredmassene gikk utover vifta øst for 

hovedløpet. Det finnes ingen opptegnelser om nøyaktig utbredelse.» (NGI, 2013) 
Flomskred 1954 Flomskred langs hovedløpet av Lysa som gikk ned til Hydrovegen (NGI, 2013). 
Jordskred 17. okt. 

1954 
«Årdal. I Migangjel på Årdalstangen gjekk eit stein- og jordskred midt i oktober 
1954. Folk som budde her måtte evakuerast, folk flytta ut av husa sine i Saltviki. 
Jordskade etc. Vegen mellom Tangen og Øvre Årdal vart stengd ei tid. Her gjekk 
også eit liknande skred i 1910 (1906), men då budde ingen på denne staden.» 
(NVE, 2022). Foto av hendelsen er gitt i Figur 23. 

Flomskred Des. 1975 «Flomskred gikk langs Lysa i desember 1975 etter en periode med regn og 
mildvær. Skredmassene skar ut av løpet i sørvestlig retning og gikk ned mot 
sørlige del av bebyggelsen på Hæreid.» (NGI, 2013). Er også gjengitt som et 
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Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
sørpeskred og oppgitt å stoppe ca. 50 m fra nærmeste hus i Hæreidvegen, samt 
at skogen ble rasert i 50-75 m bredde (Asplan Viak, 2022).  

Steinsprang 31. des. 
2004 

«Ca. 20 m3 med stein skal ha losna frå eit sleppområde ca. 40 høgdemeter over 
vegbana og kome ned på fylkesveg og ved tilfluktsrommet til Årdal kommune. 
Det blei montert eit ca. 54 meter langt og 4 meter høgt fanggjerde for å sikre 
området i 2005. Kapasiteten til gjerde er 1000 kJ.» (Statens vegvesen, 2019).  

Flomskred 2007 Gjørme- og sørpeskred som gikk i Lysa ned ved campingen helt til elva for om lag 
femten år siden (Årdal kommune, 2022). 

Steinskred 2. des. 
2009 

«Årdal. Ved Årdalstangen. Klokka 00.39 natt til onsdag 2. desember 2009 melde 
ein bebuar i Løytnant Lems veg politiet om eit steinras som hadde komme ned 
frå fjellet Lysenakken. Skredet starta om lag 200 ovanfor husa, og nådde eit 
bustadfelt på Hæreid-sida av Årdalstangen. Verst råka det to familiar i ein 
tomannsbustad, som måtte flykta då ei steiblokk på fleire tonn rasa rett inn i 
husveggen. I denne delen av huset sov ein far med to born, medan eit ektepar i 
60-åra heldt til i den andre. Politiet valde å evakuere bebuarane i dei vestre 
delane av Løytnant Lems veg og Kringlevegen i frykt for nye ras. I første omgang 
vart fire einebustadar og to tomannsbustadar evakuerte, i alt 19 personar. Eit 
stykke lenger oppe vart manger eldre lagerbygg/garasjar knuste, og det vart 
liggande fleire store steinblokker på marka. Det er bygt ein rasvoll i fjellsida 
tidlegare. Men denne gongen gjekk raset like utanom vollen. Høgdeforskjell på 
skredet; 40m - 250 m» (NVE, 2022). Også omtalt i (Russenes rådgiver geologi 
RRG, 2009). Volumet på skredet ble først estimert å være om lag 2-3000 m3 
(Russenes rådgiver geologi RRG, 2009), og senere beregnet til 704 m3 (NGU, 
2011). 

Flomskred 2019 For 3-4 år siden gikk det et flomskred som tok med seg steinmasser ned på en 
liten fotballbane i utløpet av viften fra Migangjel (Årdal kommune, 2022). 

 

6.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
NGI kartla i 1954 faren for steinskred ved en befaring på nordvestsiden av dalen (NGI, 1954) 
Steinsprang ble vurdert å være aktuelt for store deler av skråningen, og i tillegg flom (trolig 
også flomskred) langs bekkene Migjangjel og Lysa. Det ble stedvis frarådet å anlegge 
bebyggelse i utsatte steder. Det ble også anbefalt planting av trær for å bremse steinsprang, 
samt anlegning av skredvoller for de mest utsatte stedene.  

I (NGI, 2013) vises det til en rapport fra NGI fra 1977 som omtaler skredfare i elva Lysa, men 
denne har vi ikke hatt tilgang til.  

I forbindelse med et steinsprang ved østlig utløp av Seimsdalstunnelen ble i utført et notat 
der det ble foreslått å renske over tunnelportalen, samt sette opp et fanggjerde (Statens 
vegvesen, 2005). Det ble alternativt anbefalt å anlegge betongoverbygg og ledevoller med 
tanke på et tilfluktsrom som ble brukt til ungdomsklubb ved siden av tunnelportalen (Årdal 
kommune, 2005). 

I 2009 ble det gjort en vurdering i forbindelse med en skredhendelse den 2. des. (Russenes 
rådgiver geologi RRG, 2009). Bebyggelsen ble vurdert å være utsatt for lignende skred i 
fremtiden, og det ble foreslått å forlenge eksisterende voll med 200 m.  

Dette ble videre fulgt opp i en rapport hvor det gis anbefalinger om utforming av 
permanente skredsikringstiltak (Russenes rådgiver geologi RRG, 2010). 
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NGU utførte i 2010 terrestriske laserskanninger av fjellsiden nordvest for Årdalstangen som 
ble brukt til å lage en høyoppløselig terrengmodell med oppløsning på 25 cm (NGU, 2011).  

I NGUs rapport fra 2011 ble det sagt at det skulle gjøres videre kinematiske analyser av 
terrengmodellen. Vi har ikke klart å finne detaljert informasjon om dette. I NGUs database 
for ustabile fjellpartier er imidlertid partiet oppført med status som steinsprangområde og 
har følgende beskrivelse: «Fjellpartiet viser tegn til gravitasjonsdreven deformasjon, men det 
avgrensede volumet er for lite til å kunne danne et fjellskred [...]» (NGU, 2022). 

NGI kartla i 2013 skredfaren på den østlige delen av Hæreid, nord på Årdalstangen (NGI, 
2013). For den vestligste delen av området som ble kartlagt (tilstøtende nåværende 
kartleggingsområdet) ble det vurdert å være årlig sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 for flomskred og snøskred langs Lysa.  

I 2019 ble det gjort en kartlegging av område for brakkerigg ca. 100 m utenfor østlige 
munning av Seimsdalstunnelen (Statens vegvesen, 2019). Partiet ble vurdert å ha årlig 
sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000.  

I 2019 ble det gjort en vurdering av skredfare for området mellom de to skredvollene (Asplan 
Viak, 2019). Det ble vurdert å være fare for steinsprang, mens årlig sannsynlighet for 
snøskred, sørpeskred, jordskred og flomskred ble vurdert å være mindre enn 1/1000. Det ble 
foreslått å sikre området ved hjelp av en ca. 140 m lang og 5 m høy fangvoll. Det ble også 
gjort to tilsvarende vurderinger noe lenger nordøst, men som er utenfor 
kartleggingsområdet omfattet av denne rapporten, og dermed mindre relevante. 

I 2022 ble det utarbeidet to rapporter for Sløbakkvegen 1, en i forbindelse med skred fra 
bratt terreng (Asplan Viak, 2022) og en i forbindelse med områdestabilitet (kvikkleire) 
(Asplan Viak, 2022). I vurderingen av skred fra bratt terreng er det konkludert med at tomten 
har årlig sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000. I vurderingen av kvikkleire for samme 
tomt vises det til tidligere grunnundersøkelser i området som avdekker at massene primært 
består av sand og grus, men at det også finnes lag med siltig leire dypere nede. Leiren har 
tidligere blitt vurdert å ikke ha sprøbruddegenskaper. Det ble konkludert med å ikke være 
fare for områdeskred.  
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Figur 24: Utsnitt fra NGUs kartlegging av ustabile fjellpartier (NGU, 2011). Her ble plassering 
av steinsprang 2/3. des. 2009 oppgitt, samt plassering av gamle og nye voller. 

6.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Bekken Lysa er sikret med en sikringsvoll på vestlig side av elveløpet (NVE, 2022). I følge 
(Russenes rådgiver geologi RRG, 2010) ble denne satt opp i 1977 som følge av flere snøskred 
som dreide mot vest og viser til rapporter fra NVE og NGI. Vollen er 100 m lang og 4 m høy 
(NGI, 2013). Det vises videre til at det er etablert fanggrop og forbygging to steder i elveløpet 
i 2005 (vedlegg 3A), og disse er også vist i NVE Atlas (NVE, 2022). 

Det ble satt opp tre skredvoller på Hæreid i år 2000 (Russenes rådgiver geologi RRG, 2010; 
NVE, 2022) . Som omtalt ble det etter et steinsprang den 2. des 2009 foreslått å forlenge 
vollen. Det fremstår som at alternativ 2 i denne rapporten er utført. I dag er det to voller i 
den nordlige delen av kartleggingsområdet (vedlegg 3A). Den vestligste av disse er ca. 230 m 
lang, mens den østligste er ca. 90 m lang. Begge er om lag 4-6 m høye og er bygget som bratt 
tørrmur på støtsiden. 

Etter et steinsprang den 31. des. 2004 ble det gjennomført rensk og satt opp et fanggjerde 
over den østlige tunnelmunningen ved Seimsdalstunnelen (Statens vegvesen, 2005). Gjerdet 
skulle være 4 m høyt og bortimot 50 m langt (vedlegg 3A). Det er senere oppgitt å være 
dimensjonert for å tåle 1000 kJ (Statens vegvesen, 2019). 

6.2 Vurdering av skredfare 
6.2.1 Steinsprang 
Nordøst i kartleggingsområdet ved Lysa er det registrert to eldre, historiske 
steinspranghendelser, men begge har trolig usikker plassering. Det er observert mange 
avgrensede bergpartier i skråningen, og det forventes at steinsprang vil kunne løsne 
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forholdsvis hyppig. Langs Lysa vil mange steinsprang trolig gå inn i gjelet, og en del vil trolig 
også stoppe der. Viften ved utløpet av Lysa er ikke spesielt preget av steinsprangavsetninger, 
men heller andre skredprosesser, selv om det også trolig finnes en del blokk der som 
stammer fra steinsprang. Modelleringer i Rockyfor3D med både 1 m3 blokk og større 
blokkstørrelser viser liten grad av utløp på selve viften(Vedlegg 3D). Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/1000 
lengst nordøst i kartleggingsområdet ved Lysa. Andre skredtyper vurderes å være mer 
dominerende her. 

Det er noe skog i området, men denne vurderes ikke å være av vesentlig betydning for 
vurderingen av steinsprangfare. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 

Nord for kartleggingsområdet er det to større steinsprangkjegler. Her skjedde det et større 
steinsprang på om lag 700 m3 i 2009, og avsetningene i skråningen tyder på at det også 
tidligere har skjedd både større og mindre steinsprang. Trolig vil det også kunne forekomme 
utfall som rent volummessig kan klassifiseres som steinskred (noen tusen m3), men som 
forventes å primært ha skreddynamikk som steinsprang. Det forventes også forholdsvis 
hyppige mindre steinsprang.  

Skredet fra 2009 nådde ned mot dagens bebyggelse. På eldre bilder fra området kan det 
skimtes også skimtes noe blokk både i dette området og enkelte andre steder som trolig har 
blitt fjernet i ettertid. Det forventes at det også i tidligere tider har vært fjernet enkelte 
blokker som har kommet lengre ut fra urfoten.  

Modelleringer i RockyFor3D med 1 m3 blokk antyder at steinsprang i stor grad vil stoppe i 
dagens voller, mens det i området mellom vollene vil kunne være utløp betydelig forbi dette. 
Modelleringer med større blokkstørrelser viser også at flere blokker vil kunne forsere 
vollene, enten over eller rundt. Modelleringene er imidlertid utført med 5 m terrengmodell, 
og vollen forventes å være mindre fremtredende enn den er i realiteten. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den nordlige delen av kartleggingsområdet. Vollene vurderes tilstrekkelig for å 
stoppe steinsprang med årlig sannsynlighet større enn 1/100 og 1/1000, mens skred med 
årlig sannsynlighet større enn 1/5000 vurderes å kunne passere vollene. Det vil spesielt være 
større steinsprang/mindre steinskred og/eller flogstein som kan være aktuelt for passering av 
vollene. I området mellom vollene vurderes steinsprangfaren fra skråningen i utgangspunktet 
å være mindre, men siden det ikke er en voll her vil steinsprang med årlig sannsynlighet 
større enn 1/1000 og 1/5000 ha noe lenger utløp. 

Skogen i skråningen består primært av løvskog, og blokkstørrelser for dimensjonerende 
skred forventes å være store. Skogen ansees dermed å være ubetydelig med tanke på utløp 
av steinsprang. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring 
i faresonene. 
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Nordvest for kartleggingsområdet ved Migangjel fremstår berget som ganske forvitret, og 
det ser ut til å sprekke opp i en del mindre blokker. Det er imidlertid også observert større 
blokkstørrelser her. Steinsprang forventes å kunne løsne relativt hyppig, men vil i de fleste 
tilfeller være forholdsvis små. 

I stor grad forventes steinsprang å gå inn i selve gjelet hvor mange steinsprang enten vil 
stoppe opp, eller vil følge gjelet noe nedover. Noen steinsprang kan også gå ned på sidene av 
gjelet. Modelleringer i Rockyfor3D med 1 m3 blokk viser utløp noe ut på viften. Vi vurderer at 
den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 inn i den 
nordvestlige delen av kartleggingsområdet ved Migangjel. Andre skredtyper vurderes å være 
mer dominerende her. 

Skogen i skråningen er forholdsvis glissen og vurderes å være ubetydelig med tanke på utløp 
av steinsprang. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring 
i faresonene. 

Vest i kartleggingsområdet, ved Saltviki gikk det et steinsprang ved tunnelmunningen til 
Seimsdalstunnelen i 2004. Det er observert en rekke avgrensede partier i skråningen opptil 
anslagsvis flere titalls, kanskje hundretalls m3. De fleste blokkene som er avgrenset virker 
imidlertid å være i størrelsesorden inntil noen få m3. Uravsetningene i skråningen tyder også 
på relativt hyppige utfall. 

Terrenget over denne delen av området er bratt nesten helt ned til sjøen, og det området 
som er slakt er bearbeidet slik at store deler av eventuelle avsetninger vil være fjernet. 
Modelleringer i Rockyfor3D med 1 m3 blokk viser at steinsprang i stor grad vil kunne gå rett 
på sjøen, noe vi anser som realistisk i en del tilfeller.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den vestlige delen av området ved Saltviki. Lengst vest vurderer vi at skred med årlig 
sannsynlighet større enn 1/100 kan nå helt til fjorden. Lenger inne ved Seimsdalvegen 
vurderes steinsprang å kunne nå et stykke ut fra skråningen med avtakende frekvens lenger 
fra skråningene.  

Det er noe skog i skråningen, men dimensjonerende steinsprang vurderes å være såpass 
store at løvskogen her ansees å ha ubetydelig bremsende effekt. Fjerning av skog i 
løsneområdene vurderes heller ikke å ha betydelig effekt. For en situasjon hvor hogstutsatt 
skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

6.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det registrert en viss bevegelse på nordsiden av 
Gjerdenosi. Bevegelsen er liten til moderat og er primært registrert i et parti ca. 200 m nord 
for påvirkningsområdet i en skråning som drenerer vekk fra kartleggingsområdet (mot 
Seimsdalen). På ortofoto fremstår området som løsmassedekket, og det antas at 
bevegelsene har liten relevans for vurdering av skredfare mot kartleggingsområdet.  
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Det er observert enkelte større partier i skråningen som potensielt kan være 
sprekkeavgrenset. Spesielt rett øst for Lysa ved om lag 300 moh. er det er bergparti på flere 
tusen m3 som teoretisk sett kan være sprekkeavgrenset. Det er ikke observert tydelige tegn 
på bevegelse her og heller ikke åpne sprekkesett. NGUs vurdering av skråningen er at det 
ikke finnes fjellskredpartier der. Vi utelukker ikke at det kan komme utfall i fremtiden av 
betydelig størrelse. Vi vurderer likevel det som lite sannsynlig at slike utfall skal være 
betydelig større og ha betydelig større utløpslengder enn steinsprang omtal over. 
Vurderingen av steinsprang ansees dermed å være dekkende for både steinsprang og mindre 
steinskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred (utenom mindre steinskred) er 
mindre enn 1/5000 for kartleggingsområdet.  

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 

6.2.3 Snøskred 
Inne i kartleggingsområdets sentrale del er det noen skråninger som er brattere enn 27 
grader, og som teoretisk sett kunne vært løsneområder for snøskred. Skråningene er lave, og 
vi vurderer at snøskred med skadepotensiale ikke vil kunne løsne fra skråningene. Dette 
gjelder også for en situasjon uten skog.  

Nordøst for kartleggingsområdet ved Lysa er det kjent at det har kommet snøskred flere 
ganger tidligere, blant annet i 1887, i 1924 og på 1950-tallet. I øvre del av gjelet opp mot 
Gjerdesnosi er det flere partier med både egnet terrenghelning og konkav terrengform. Ved 
både vestlige og nordlige vinder vil disse være i le og kunne få mye snødrift. De 
løsneområdene som vurderes som best egnet er vist i registeringskartene og oppgitt i Tabell 
18. Andre løsneområder kan også være aktuelle, men vil neppe løsne hyppigere eller gi 
lenger utløp.  

Viften der gjelet kommer ut i dalen bærer til dels preg av snøskredaktivitet, spesielt i østlig 
del. Det er også opplyst at det har forekommet skredvind i enkelte tilfeller. Skredvollen på 
vestlig del av elveløpet vil trolig ha en viss effekt mot de faste massene til snøskred.  

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 3D) tyder på snøskred fra gjelet ved Lysa primært vil følge 
bekkeløpet eller dreie mot øst, og dermed ikke gå inn i kartleggingsområdet. Tilsvarende vil 
trolig eventuell snøsky også gå rett ned mot Hæreidselva, eventuelt noe mot øst. Snøskred 
fra Lysa vurderes dermed å ikke kunne nå inn i kartleggingsområdet. Faren for snøskred 
disse stedene er allerede vurdert av (NGI, 2013), og våre vurderinger stemmer godt overens 
med deres faresoner.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 fra gjelet ved 
Lysa nordøst i kartleggingsområdet.  

Skogen på skredviften vil heller ikke ha noen betydning for om snøskred herfra når inn i 
kartleggingsområdet. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen 
endring i faresonene. 
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Nord for kartleggingsområdet er terrenget bratt, ganske småkupert og stedvis med en del 
urmasser. I tillegg er det en god del løvskog i skråningen. Alt dette bidrar til at det i liten grad 
finnes egnede løsneområder for snøskred her. Det er heller ikke observert spor etter 
tidligere snøskred i avsetningene i denne delen av skråningen. Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 nord i kartleggingsområdet.  

Skogen i skråningen forventes i liten grad å være hogstutsatt. Vi vurderer at det ikke vil 
oppstå nye løsneområder som øker skredfaren i skråningen ved eventuell hogst av skog. For 
en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Nordvest i kartleggingsområdet ved Migangjel er det ingen kjente snøskredhendelser. Mye 
av terrenget her er også lite egnet for snøskred, enten ved at det er for bratt, for slakt eller 
for kupert. I selve gjelet ligger det også mye løsmasser som vil bidra til stor ruhet. Øverst i en 
vestlig flanke av gjelet er det identifisert et mulig løsneområde, som til en viss grad har egnet 
topografi. Også andre steder rundt gjelet finnes det mulige løsneområder, men disse er 
mindre og/eller dårligere egnet. Det er ikke identifisert avsetninger eller spor etter snøskred 
i foten av skråningen, og det ansees dermed å være noe som forekommer sjeldent.  

Modelleringer i RAMMS antyder at snøskred fra det aktuelle løsneområdet vil følge gjelet 
ned på viften ved utløpet av Migangjel. Skred med bruddkanthøyder som forventes med 
returperioder på 1000-5000 år går i modellen et stykke ut på viften, men når ikke 
bebyggelsen nedenfor. Alfa-Beta indikerer svært lange utløp (til elva), men vurderes å være 
lite realistisk. På tross av modellresultater som antyder at skred med returperiode 100 år kan 
nå viften, vurderer vi basert på manglende historikk at snøskred ikke vil forekomme så ofte 
her. Eventuelt vil noen av skredene som kan løsne her være våtere snøskred med kortere 
utløpslengder (som i noen tilfeller kan bidra til utløsning av flomskred).  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 nordvest i kartleggingsområdet ved Migangjel. 

Det er noe løvskog i det best egnede løsneområdet som kanskje reduserer skredfaren 
marginalt. Det er imidlertid andre, noenlunde tilsvarende løsneområder som ikke er 
modellert uten skog, og denne skogen vurderes derfor ikke å ha vesentlig betydning for 
skredfaren. Det er heller ingen hogstutsatt skog i skråningen som vil ha påvirkning på 
snøskred. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i 
faresonene. 

Vest i kartleggingsområdet ved Saltviki er det bratt og forholdsvis småkupert terreng med en 
del uravsetninger i partier med egnet terrenghelning. Med dagens terrengforhold er skogen 
også så tett at det ikke vil kunne løsne snøskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 vest i 
kartleggingsområdet for en situasjon med dagens skogforhold. 

For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, kan det teoretisk sett utløses snøskred i 
skråningen. Skråningen ligger på en slags større rygg som stikker noe ut i fjorden, og 
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forventes å være noe avblåst. Det er imidlertid mulig å få noe vindtransportert snø ved 
vestlige vinder. Henteflatene vil være begrensede. 

Modelleringer i RAMMS antyder at snøskred fra skråningen vil kunne nå ned mot 
Seimsdalsvegen selv med relativt begrensede bruddkanthøyder. Det er imidlertid en faktor 
at løsneområdet er relativt konservativt avgrenset, og muligens er i største laget i forhold til 
egnetheten for utløsning. Likevel fremstår det realistisk at snøskred vil kunne nå ned til 
området rundt Seimsdalsvegen hvis de først løsner, selv med forholdsvis begrensede volum. 
For en situasjon uten hogstutsatt skog vurderes det også å kunne komme mindre snøskred 
andre steder over Saltviki hvor det ikke er modellert snøskred, men da kun for sjeldne 
returperioder på 1000-5000 år. 

For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet, vurderer vi at den årlige sannsynligheten for 
snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100. Skogen som vurderes å ha 
effekt mot utløsning av snøskred er vist i vedlegg F. 

Tabell 18: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 100 
år (cm) 

Brudd-
kant 1000 
år (cm) 

Brudd-
kant 5000 
år (cm) 

Effekt 
av skog 

Sno3-1 Godt egnet topografi. 
Forholdsvis store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 15678 105 130 150 Ingen 

Sno3-2 Moderat egnet topografi. 
Forholdsvis store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Noe 13247 80 95 115 Ingen 

Sno3-3 Godt egnet topografi. 
Moderate henteflater. 
Moderat ruhet. 

Noe 6876 80 95 115 Reduse
rer 

Sno3-4 Noe egnet topografi. 
Begrensede henteflater. 
Betydelig ruhet. 

Lite 12264 55 65 75 Hindrer 

 

6.2.4 Jordskred 
Nordøst og nordvest for kartleggingsområdet vil eventuelle jordskred for det meste ha utløp 
ned i Lysa eller Migangjel hvor de gjerne vil utvikle seg til å være flomskred. Slike jordskred 
er omtalt i kapittelet om flomskred. 

Nord og vest for kartleggingsområdet finnes det lite løsmasser i skråningene, og da primært 
urmasser. Det er også få tydelige drensspor og de som finnes har i liten grad tegn på at 
jordskred har forekommet tidligere. Om jordskred skulle forekomme forventes det liten grad 
av medrivning, og skred vil dermed være små og ha korte utløp, i liten grad inn i 
kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er mindre enn 1/5000 nordøst, nord, 
nordvest og vest for kartleggingsområdet.  
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Skogen i området vurderes å ikke være av vesentlig betydning for vurderingen. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i farevurderingen. 

Sentralt inne i området er det en 10-30 m høy skråning i det som antas å være elve- eller 
breelvavsetninger, altså primært sand, grus og mindre blokk uten noe særlig finstoff. På 
skråfoto fra 1963 og ortofoto fra 1977 var skråningen bar for vegetasjon og det kan sees et 
sår i løsmassene. Dette kan være et spor etter en mindre utglidning, men det kan også 
skyldes beiting eller andre faktorer. Denne typen masser vurderes å være lite utsatt for 
større jordskred som påvirker større areal i overkant, men mindre overflateskred kan 
forekomme. Remobilisering av stein og blokk kan også skje, slik det også finnes spor av at 
det har gjort. Vi vurderer at både mindre overflateskred og remobilisering av blokker i de 
fleste tilfeller vil ha såpass små dimensjoner at det ikke vil kunne medføre skredskade av 
betydning. I sjeldne tilfeller vil imidlertid skredskade kunne oppstå. Det er ikke utført 
modelleringer av slike skred, men de er skjønnsmessig vurdert til å stoppe opp raskt ved 
foten av skråningen.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er større enn 1/5000, men mindre enn 
1/1000 og 1/100 i skråningen sentralt i området mellom Hydrovegen og Hæreidsvegen.  

Det er noe skog i skråningen i dag, som nok er virker stabiliserende på overflateskred, men 
hvor rotsprengning eller rotvelt kan føre til mer remobilisering av blokk. I sum vurderer vi 
derfor at skogen ikke påvirker skredfaren betydelig. 

6.2.5 Flomskred 
Nordøst i kartleggingsområdet ved Lysa er det rapportert om tidligere flomskred, men i 
praksis er det gjerne snakk om masseførende sørpeskred. Selve bekkeløpet er skredsikret 
med en ledevoll vest for bekken i øvre del av viften, samt to basseng nedover langs løpet. 
Både våre vurderinger i felt og modelleringer tyder på at flomskred som kommer ned gjelet 
vil holde seg enten i bekkeløpet eller østlig del av viften, altså bort fra kartleggingsområdet. 
Selv om avsetninger tilsier at flomskred har forekommet i nordøstlig del av 
kartleggingsområdet tidligere, så tilsier dagens forhold at slike skred ikke vil nå inn i 
området. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er mindre enn 1/5000 i den 
nordøstlige delen av kartleggingsområdet. 

Nord i kartleggingsområdet er det ingen tydelige raviner eller bekkeløp, men noen drensløp 
som antas å ha sporadisk drenering. Der hvor disse drensløpene går ned på urene en viss 
antydning til kanalisering som kan være formet av ren bekkeerosjon, men også av mindre 
flomskred. Vi vurderer eventuelle flomskred her å være små og svært underordnede i 
forhold til steinsprang både i hyppighet og utløpslengde. Flomskred herfra er derfor ikke 
videre utredet.  

Nordvest i kartleggingsområdet ved Migangjel har det skjedd en rekke historiske flomskred i 
1906, 1920, 1954 og 2019. På historiske foto fra 1951 og 1963, samt på ortofoto fra 1977 
trer det tydelig frem at det har vært skredavsetninger helt ned til der hvor Seimsdalsvegen 
går, og trolig også lenger. Skredhendelsen i 1954 er dokumentert med bilder og viser utløp 
mot sørøst ved det som antas å være Hæreidsvegen og Kringlevegen. I tillegg viser 
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dronebilder høyere oppe i gjelet at det er betydelig med løsmasser i gjelet og at forvitring i 
berget rundt gjelet trolig bidrar til mer tilførsel gjennom steinsprang. Flomskred vil kunne 
oppstå som følge av mye nedbør/avrenning som eroderer med seg masser i gjelet (Tabell 
19). Men det kan også tenkes at andre skred som jordskred, våte snøskred eller sørpeskred 
høyere oppe i gjelet utvikler seg til flomskred ved at vann og masser dras med. 

Basert på tidligere hendelser forventes det at nye flomskred vil kunne ha lange utløp, også 
inn i områder som i dag er opparbeidet. Hendelsen i 2019 må ha vært forholdsvis liten i 
volum, da det er begrenset med spor etter den i dag, men hadde likevel forholdsvis langt 
utløp. 

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 3D) antyder også at lange utløp er mulig i fremtiden. Både 
skredbanen og utløpslengder avhenger noe av volumet. Skredløpet vurderes å ha potensiale 
for flomskred med ganske store volum, men selv relativt begrensede volum på ca. 1500 m3 
antyder utløpslengder ned mot dagens vegnett og bebyggelse. Ved større volum går 
skredene lenger og har også noe mer spredning. Modelleringene treffer ikke nødvendigvis 
på alle mulige løp et skred vil ta, da selv relativt små endringer vil forventes å kunne gi nye 
skredbaner slik at hele viften er mulig utløpsområde. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den nordvestlige delen av kartleggingsområdet ved Migangjel. 1/100-sonen 
vurderes å dekke store deler av dagens vifteform, mens 1/1000 og 1/5000-sonene vil gå inn i 
en del av bebyggelsen rundt viften. 

Det er noe skog på viften, men for større, dimensjonerende flomskred vurderes denne 
skogen å være av liten betydning for skredutbredelsen. For en situasjon hvor hogstutsatt 
skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Vest i kartleggingsområdet er det begrenset med drenering og få drensløp som kan være 
egnet for flomskred. Det er imidlertid en del forvitring og steinsprangavsetninger i 
skråningen som er tilgjengelig for transport der hvor det drenerer vann sporadisk eller 
jevnlig. Lengst vest er det antydning til to spor fra drenering gjennom en større uravsetning, 
og muligens også leveér. Vi vurdere at flomskred her ikke vil være hyppige, men at det kan 
forekomme (Tabell 19). Over det litt brattere partier rett over Seimdalstunnelen er det 
teoretisk mulig å få flomskred, men her tilsier verken avsetninger eller spor i selve 
skråningen at det faktisk har skjedd før.  

Ved utløsning av flomskred lengst vest i området vurderer vi at slike skred vil gå rett på 
fjorden. Dette antydes også av modelleringer utført i RAMMS.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 langs to løp lengst vest i området. 

Det er noe løvskog langs de aktuelle løpene, men denne vurderes å være av liten betydning 
for utbredelse av slike flomskred. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 
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Tabell 19: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom3-1 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 4603 0,75 
Flom3-2 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 2182 2 
Flom3-3 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
2099 0,5 

Flom3-4 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2094 0,5 

 

6.2.6 Sørpeskred 
Nordøst for kartleggingsområdet ved Lysa er det kjent at det har forekommet flere 
sørpeskred, selv om enkelte av disse skredene også er kategorisert som flomskred. I 
realiteten er det trolig overgangsprosesser mellom disse skredtypene som forekommer i 
gjelet, ved at f.eks. sørpeskred løsner og at det drar med seg løsmasser ned langs gjelet. Ved 
utløpet av gjelet kan da slike skred variere mellom rene sørpeskred med vann og snø, til 
overgangsformer med vann, snø og noe løsmasser, til rene flomskred som domineres av 
vann og løsmasser.  

Det finnes en rekke potensielle løsneområder for sørpeskred i og over gjelet ved Lysa hvor 
vannmettet snø kan rase ut. I tillegg kan sørpeskred oppstå ved at snøskred fører til demning 
med påfølgende brist ulike steder i gjelet. Ulike løsnepunkt vil samles i samme løp og er 
modellert samlet fra et beregningsteknisk løsneområde (Tabell 20).  

Modelleringer av sørpeskred i RAMMS (Vedlegg 3D) viser utløp som stemmer godt overens 
med historisk og geomorfologisk informasjon. Sørpeskred kan både følge selve elveløpet, og 
dreie ut mot øst, men vil ikke gå vestover inn i kartleggingsområdet. Vi vurderer dette som 
realistisk, og at vollen vest for bekkeløpet trolig har god effekt.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 nordøst i 
kartleggingsområdet ved Lysa.  

Det er lite skog i skredløpet, og eventuell fjerning av skog vil ikke endre skredfaren. 

Nord for kartleggingsområdet er det ikke observert noen egnede løsneområder for 
sørpeskred. Det er heller verken historikk eller spor i terrenget som tilsier at dette er en aktiv 
skredtype i denne delen av skråningen. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
sørpeskred er mindre enn 1/5000 i skråningen nord for kartleggingsområdet. Eventuell 
fjerning av hogstutsatt skog vurderes ikke å endre skredfaren. 

Nordvest for kartleggingsområdet ved Migangjel kan det trolig også gå sørpeskred, og det er 
gjort modelleringer av et beregningsteknisk løsneområde her (Tabell 20). I praksis forventes 
det at sørpeskred plukker med seg løsmasser i dette gjelet, da det er såpass mye løsmasser 
tilgjengelig. De forventes dermed å opptre som flomskred når de kommer ned mot 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   97/246 
 

kartleggingsområdet. Vurderingen for flomskred ansees derfor som dekkende også for 
sørpeskred.   

Vest for kartleggingsområdet er det ikke observert noen egnede løsneområder for 
sørpeskred. Det er heller verken historikk eller spor i terrenget som tilsier at dette er en aktiv 
skredtype i denne delen av skråningen. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
sørpeskred er mindre enn 1/5000 i skråningen nord for kartleggingsområdet. Eventuell 
fjerning av hogstutsatt skog vurderes ikke å endre skredfaren. 

Tabell 20: Løsneområder for sørpeskred. *Dybde og parametere på løsneområde for 
modellkjøringer vist i vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med 
flere dybder og parametere.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Parametere* Skog 

Sorpe3-1 Gjel med mulighet for ansamling av 
vannmettet snø, samt snødemming. 

3706 0,5 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop 
5% 

Ingen 

Sorpe3-2 Gjel med mulighet for ansamling av 
vannmettet snø, samt snødemming. 

2206 1 Xi: 4000; My: 
0,04; Stop 
5% 

Ingen 

 

6.2.7 Andre faremomenter 
Det kan være fare for flom langs Hæreidselva. I den forbindelse kan det heller ikke utelukkes 
nye utglidninger av masser som følge av erosjon, slik det forekom på sørsiden av elva i 2022.  

Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsfjorden for de lavereliggende 
delene av kartleggingsområdet.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

6.3 Samlede faresoner 
6.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 25, Vedlegg 3E).  

Nord i området er det fare for steinsprang. Nordøst ved Migangjel er det fare for flomskred, 
men også snøskred og steinsprang. Vest ved Saltviki er det fare for steinsprang, men også 
mindre flomskred. Sentralt i området er det fare for mindre utglidninger (jordskred) i en 
løsmasseskråning. Tabell 21 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger 
innenfor skredfaresonene. 
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Tabell 21: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 1 4 3 
≥1/1000 - 5 4 
≥1/5000 - - 5 

 

6.3.2 Uten skog 
Skogen har en beskyttende effekt mot utløsning av snøskred nord og vest for området 
(Vedlegg 3F). Det er kun skogen vest for området som er hogstutsatt. Ved eventuell fjerning 
av skog i vest (Figur 22) øker faren for utløsning av snøskred. Faren for snøskred som oppstår 
vil imidlertid fortsatt være betydelig mindre enn faren for steinsprang i området, slik at de 
totale faresonene ikke endres (Vedlegg 1E). 

6.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Det er utført en del eldre vurderinger som ikke konkret angir årlig sannsynlighet for 
skredfare og som dermed er vanskelig å sammenligne med. I stor grad er vurderingen vår i 
samsvar med formuleringene fra disse eldre rapportene.  

NGIs kartlegging av skredfare i tilstøtende område mot nordøst samsvarer godt med våre 
vurderinger av skredfare langs Lysa (NGI, 2013).  

Statens vegvesen vurderte i 2019 at årlig sannsynlighet for skred i et område i Saltviki var 
mindre enn 1/1000 (Statens vegvesen, 2019). Dette samstemmer med vår vurdering, selv 
om vi har en 1/5000-sone for flomskred i området. Flomskredfaren er i Vegvesenets rapport 
vurdert å være lav, uten at dette er begrunnet videre.  

I 2019 vurderte Asplan Viak at faren for steinsprang var større enn 1/1000 ned til Løytnant 
Lems veg sentralt i den nordlige delen av vårt kartleggingsområde, der hvor det er åpning 
mellom to steinsprangvoller (Asplan Viak, 2019). Vår vurdering avviker betydelig fra dette, 
da vi setter grensen for 1/1000-sonen for steinsprang ca. 50-75 m lenger opp mot 
skråningen enn Asplan Viak. Det kan være flere grunner til avviket, f.eks. ulike 
inngangsparametere i RockyFor3D (som er benyttet i begge vurderinger) og ulik tolkning av 
geomorfologi. Vi antar, som Asplan Viak også gjør, at noen steinsprangavsetninger har blitt 
fjernet i terrenget utenfor uren. Basert på eldre skråfoto virker det imidlertid ikke å ha vært 
store mengder steinsprangavsetninger der tidligere. Vi legger også vekt på at uren i 
skråningen her mellom de to vollene er betydelig mindre enn urene rett vest og øst for dette 
punktet, noe som tyder på mindre løsnefrekvens i denne delen av skråningen. Vi mener 
derfor at faren for steinsprang er vesentlig lavere enn det som vurderes i Asplan Viaks 
rapport. 

En annen rapport fra Asplan Viak for Sløbakkvegen 1 vurderer at tomten har årlig 
sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000 (Asplan Viak, 2022). Vi er enig i denne 
vurderingen. 
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6.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er noe usikkerhet knyttet til størrelse av flomskred fra Migangjel og hvor slike skred 
slutter å kunne utgjøre skredskade av betydning.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 25: Faresonekart for dagens skogforhold for kartleggingsområde 3 – Årdalstangen vest. 
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7 Område 4 – Seim 
7.1 Områdebeskrivelse 
Området Seim omfatter den sørligste delen av bebyggelsen i Seimsdalen. Noen områder i 
dalen er allerede kartlagt av NGI i 2013 (NGI, 2013), både øst og nord for dagens 
kartleggingsområde. 

Deler av skråningene er omfattet av NVEs kombinerte aktsomhetskart for snøskred og 
steinsprang (NGI) og av aktsomhetskartet for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 26: Oversiktskart over kartleggingsområde 4 – Seim.  
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Figur 27: Oversiktsbilde av skråningen vest for Seim, sett mot vest-sørvest. 
Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. Bildet er satt sammen av ulike dronebilder. 

 

Figur 28: Oversiktsbilde av skråningen øst for Seim, sett mot øst. Kartleggingsområdet er vist 
med lilla omriss. Bildet er satt sammen av ulike dronebilder. 
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7.1.1 Topografi 
Terrenget i dalbunnen er for det meste relativt slakt, men med enkelte lokale skråninger 
(Vedlegg 4B).  

I den vestlige dalsiden stiger terrenget gradvis brattere opp mot ca. 800 moh. Fra ca. 150-
200 moh. er terrenghelningen brattere enn 27 grader. I øvre del av skråningen er det stedvis 
en del skrenter brattere enn ca. 60 grader. Terrenget i den vestlige dalsiden er preget av en 
rekke markerte raviner (vedlegg 4A). Sørøst for kartleggingsområdet er det tre slike raviner 
som er spesielt dype, stedvis opptil ca. 10 m. En ravine går ned skråningen nord i 
kartleggingsområdet også. Høyere oppe i skråningen er det noen tydelige gjel. 

I den østlige dalsiden stiger terrenget med terreng brattere enn 27 grader fra ca. 100-150 
moh. Over 300 moh. er det stort sett brattere enn 45 grader, og fra 500 moh. er det for det 
meste skrenter brattere enn 60 grader. Terrenghelningen avtar rundt 900-1100 moh. Også 
her er det enkelte tydelige gjel i øvre del av skråningen. I nedre del av skråningen er det en 
del raviner, men også vifteformer.   

7.1.2 Drenering 
Seimsdalselva drenerer gjennom den østlige grensen av kartleggingsområdet. I den østlige 
dalsiden finnes det enkelte bekker i ravinene. Tilsvarende er det noen bekker i den vestlige 
dalsiden, primært i de tydeligste ravinene lengst sørvest og i en ravine som kommer inn i den 
nordlige delen av kartleggingsområdet. I ravinen som går gjennom den vestlige delen av 
kartleggingsområdet er det ganske nylig etablert et vannbasseng og gjort noe plastring og 
tilrettelegging av bekken gjennom en stikkrenne med diameter på ca. 1 m.  

7.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området primært av 
mangeritt/ortopyroksengneis. Det går en grense mellom kartblad gjennom området, og det 
som antas å være samme bergart er navngitt noe forskjellig på disse. I øvre del av skråningen 
i vest er det kartlagt granodioritt. 

Vest for kartleggingsområdet er det observert eksfoliasjonssprekker som faller om lag 40-60 
grader mot øst, altså langs eller ut av skråningen (vedlegg 4A). I tillegg er det observert et 
tilnærmet vertikalt sprekkesett med nord-sørlig orientering og et vertikalt sprekkesett som 
går nordvest-sørøst. Det er også en del horisontale sprekker. Til sammen gjør disse 
sprekkesettene at det er ganske mange sprekkeavgrensede partier i berget. Tettheten på 
sprekkesettene varierer en del, og således også størrelses på de avgrensede partiene.  

Øst for kartleggingsområdet fremstår berget som noe skifrig, men også forholdsvis massivt 
og lite oppsprukket. Skifrigheten antas å følge foliasjonen og i grove trekk faller dette 
sprekkesettet 60-80 grader mot vest. Det finnes en del andre sprekker, men orienteringen 
på disse varierer mye.  

7.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består løsmassene i området av elveavsetninger og 
breelvavsetninger i dalbunnen. I skråningen i vest er det kartlagt et parti med 
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moreneavsetninger, og over dette henholdsvis skredavsetninger, bart fjell og 
moreneavsetninger. I skråningen i vest er det kartlagt skredavsetninger og bart fjell. Marin 
grense i området er registrert på om lag 130 moh. En grunnundersøkelsesrapport som ikke 
er kartfestet peker på at grunnen i området stort sett består av «friksjonsjordarter som sand, 
grus og sandig eller grusig morene.» (A/S Geoteam, 1974).  

Vest for kartleggingsområdet er det observert betydelige skredavsetninger, tilsynelatende 
fra flere skredprosesser (vedlegg 4A, Vedlegg 4C). Øvre del av skråningen over Ofredalsvegen 
er mest preget av steinsprangavsetninger, men stedvis er det også skredvifter med tydelige 
leveér og kanaler. Nedenfor Ofredalsvegen er den utpregede ravineringen mer tydelig med 
også her observeres både steinsprangavsetninger og leveér, kanaler, lober og blokk som 
trolig kan knyttes til våtere skred. Ved utløpet av en myr i toppen av skråningen er det 
observert tydelige erosjonsspor i løsmassene langs bekken nedover (vedlegg 4A).  

Nord i kartleggingsområdet er det en markert ravine som kommer fra den vestlige dalsiden. 
Her er det observert blokkansamlinger som trolig er ryddet dit av mennesker (vedlegg 4A). 
Blokkene er imidlertid forholdsvis sortert og rundet, og vi tolker dem som eldre 
flomskredavsetninger. Noe øst for dette er det også en bratt løsmasseskråning ned mot 
Dalavegen hvor det er observert en del løsmasser som inneholder en del blokk. 

Øst for kartleggingsområdet preges skråningen i stor grad av skredavsetninger med enkelte 
raviner (vedlegg 4A). Flere skredprosesser antas å ha bidratt til skredavsetningene, men 
spesielt flomskred tolkes å være dominerende. Nedre del av skråningen antas å være 
bearbeidet. 

7.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem. På flyfoto fra 2006 kan det observeres avsetninger etter et 
tilsynelatende relativt ferskt flomskred som har gått ned mot Dalavegen 1C, øst for 
Seimsdalselva nær den nordøstlige delen av kartleggingsområdet. På flyfoto fra 2017/2018 
kan det sees spor som antas å være fra flomskredet 26. des 2011 ved Årebru, sørøst for 
kartleggingsområdet.  

Skråfoto fra området fra 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over terrenget i en 
situasjon med noe mindre vegetasjon enn i dag. Stedvis er også terrenget endret i 
forbindelse med utbygging. Det fremstår som at markene har vært ryddet for blokk, da det 
flere steder på disse bildene kan observeres større ansamlinger med blokk som ikke virker å 
skyldes naturlige prosesser (vedlegg 4A). Enkelte steder kan det observeres arr etter lokale 
utglidninger i bratte skråninger, primært utenfor kartleggingsområdet.  

7.1.6 Skog 
Ifølge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i stor grad av løvskog. I den 
vestlige dalsiden er det en del furuskog i skråningen over Ofredalsvegen. Det finnes også 
enkelte partier med noe granskog.  
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Figur 29 Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre utløsning av snøskred i store deler av skråningen i vest opp til ca. 700 moh. (Figur 
29). I øst er det også skog som er tett nok til å forhindre utløsning, men her bare opp til ca. 
2-300 moh. Det er imidlertid litt mer glissen skog også i skråningen i øst som vil redusere 
sannsynligheten for utløsning av snøskred, opp til ca. 4-500 moh. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt opp til ca. 1-200 moh. i vest (Figur 29). I tillegg er det 
lengst sørvest et parti over og under Ofredalsvegen som kan være hogstutsatt. I øst er det 
bare skogen fra rundt 50-150 moh. som er potensielt hogstutsatt.  
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7.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. I tillegg 
finnes informasjon om et steinsprang den 29. april 2019, men det henvises til stedsnavnet 
Kolnos (tvers over fjorden fra Seim), og det antas at hendelsen er feilplassert. En rekke 
steinsprang er også registrert nær det vestlige utløpet av Seimsdalstunnelen, men disse 
ligger utenfor kartleggingsområdet, og har derfor liten relevans for utredningen. 

I NGIs faresonekartlegging fra 2013 (NGI, 2013) opplyses det om at «Snøskred har nærmest 
årlig kommet ned og krysset veien til Offerdal flere steder uten å ha gått så langt at 
bebyggelsen nedenfor har blitt truffet. Både vintrene 1993/1994 og 2011/2012 var 
skredaktiviteten særlig stor» Det bekreftes også av driftspersonell i Årdal kommune at det 
årlig både går snøskred og steinsprang ned til Ofredalsvegen (Årdal kommune, 2022). Det er 
mest vanlig at det går snøskred på vestsiden av dalen, gjerne fra skavler (Årdal kommune, 
2022).  

Langs et bekkeløp nord for Bringevegen er det sagt at det har gått flomskred fra gammelt av 
(Årdal Sogelag, 2022). Det er mulig det er dette løpet som vises til som Seimsskrea (Sogn og 
Fjordane fylkeskommune, 1978). 

 

Figur 30: Flomskred som gikk over Fv. 303 den 26. desember 2011. Foto: Johnny Asperheim. 
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Tabell 22: Utvalgte historiske skredhendelser for området. De to eldste hendelsene er 
registrert utenfor påvirkningsområdet, men er likevel tatt med, da det er usikkerhet knyttet 
til plassering av hendelsene i kartet. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Jordskred 25. juli 

1652 
«Ved Årdalsfjorden. På plassen Landgrova (Landgrove) gjekk skred som tok hus, 
åker og eng, slik at eigaren måtte «bede om Hjælp» til det daglege behov. 
Styresmaktene skreiv seinare om det kunne vere noko att av dette bruket då 
«Gaarden med Huuse, Ager og Enge er ganske udtagen og aldri mere kand 
komme til Rette. Kun tilbage er en lille Skov og noget Græsgang oppe i Fjældet 
som til Nød kand høstes.» Truleg var dette jordskred, sjå 1873, idnr. 14196. 
Uklart om der var omkomne.» (NVE, 2022). Ifølge Fylkesatlas ligger Landgrova 
omtrent i den vestlige avgrensningen av kartleggingsområdet (Statsforvalteren i 
Vestland; Vestland fylkeskommune, 2022).  

Jordskred 9. des 
1873 

«Årdal. Langgrova (Landgrove) ved Årdalsfjorden. Tysdag 9. desember 1873 
gjekk eit skred etter stort snøfall med plutseleg mildver heilt til topps. Uvanleg 
vertilhøve. Ei melding frå Sogn til hovudstaden fortel at den 5. desember var det 
kome «3 Kvarter Sne i Løbet af faae Timer». Plutseleg slo veret om til ausande 
regn og 7 varmegradar. Jord, stein, vatn kom veltande i ei mølje. «Det at jorden 
ble oppbløtt i fjellskråningne, var begynnelsen til et forferdelig døgn,» skrev 
sogneprest Krogh-Tonning. Det gjekk skred mange stader, store nær sjølve Årdal, 
utan mennesketap. Forutan Årøyni, nemnt over, så kom ulykke på ein 
husmannsplass i nærleiken, Langrova under øvste Seim, på nordsida av fjorden 
der omkom den 88 år gamle Jacob Steinhaugen. Han var far til den samtidig 
omkomne husmannen på  Årøyni. Også ein tredje plass fekk skade. Presten skreiv 
til Morgenbladet og oppfordra til ein innsamlingsaksjon, og 800 spesiedalar kom 
inn etter dette, og ein del av beløpet vart sett av til eit fond, truleg det første 
skredfondet i landet. Sjå også  Idnr. 14019» (NVE, 2022) Hendelsen skjedde trolig 
noe lenger nordøst enn plasseringen i NVE-atlas tilsier, nær et nåværende naust 
(Årdal Sogelag, 2022) ved kartleggingsområdets vestlige avgrensning 
(Statsforvalteren i Vestland; Vestland fylkeskommune, 2022).  

Jordskred 23. des. 
1906 

«Årdal. Seim. Ei uversnatt vart det ein stor flaum i Årdalsområdet (også i 
Læardalsområdet), natt til 23. desember 1906.Etter kraftig regn dagan forut. Eit 
stort jordskred kom oppe frå fjellet ned gjennom eit lite dalføre og reiv bort åker 
og slåtteland. Det hadde kurs mot bustadhusa på Seim, slo mot veggene og 
stengde dører, og la seg oppover veggene. Stabburet vart teke, men sjølve 
bygningen vart staående. Ingen skade på menneseke. På ein husmannsplass vart 
fjøs og husdyr tekne, m.a. 1 gris og 6 sauer. På nabogarden Bakken losna også 
jordskred. Garden Årebu vart sterkt skadd, folket flykta unna. Også på garden Ve 
gjekk stein- og jordskred, med skadar på jorda. Grundig skildring i avisa 
Fredrikstad Tilskuer.» (NVE, 2022) Det er også opplyst (Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 1978) at dette var et «seintflytande flaumskred som etter dei 
kjeldene ein har, nådde ned mot vegen i Seimsdalen. Denne skrea representerer 
ein fare for den nedre delen av den nordlege flanken av byggefeltet. Då dette 
skredet vart utløyst i tilknytning til oppdemming av småvatna på Seimsåsen, vil 
ein tru at Seimsskrea let seg kontrollera.» Basert på beskrivelsen, og omtale i 
(Børstad, J. , 1964) fremstår denne hendelsen å ha vært i den nordlige delen av 
kartleggingsområdet og at den gikk helt ned til det som i 1964 var «den nye 
vegen», langt ut på flatlandet. Hendelsen er trolig feilplassert i NVE Atlas. 

Jordskred 1952 «Årdal. Samtidg med skred på Landgrove (Langrovi)i 1652 gjekk også skred på 
garden Årebru nedst i Seimsdalen. Det er ikkje kjent skadeomfanget, men det blir 
opplyst at gardsfolka vart nøydde til å vende seg til «Godtfolk om ydmyg Hjælp 
at bedre.» Truleg var dette eit stein- og jordskred. Det verkar ikkje som om folk 
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Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
omkom. Kartreferansen er plassert ved dagens gardstun.» (NVE, 2022) Årstallet i 
NVE Atlas er trolig feil, og skal antakelig være 1652.  

Steinsprang 1975 En gang på 1970-tallet gikk det et steinsprang mot en låve langs Seimsvegen. 
Dette var før vollen ble etablert. (Årdal kommune, 2022) 

Flomskred 2006 Antatt flomskred fra anslagsvis 2006, observert på flybilder. 
Flomskred 26. des. 

2011 
«Flomskred gjekk over og sperra fv 303 for all trafikk mellom Seimsdalen og 
Årdalstangen under ekstremværet Dagmar i 2011. Lite informasjon frå 
løsneområde. Relativt ferske skredspor kan sjåast frå Google Earth (sjå 
dokumentasjon).» (NVE, 2022) Den 26. des. 2011 er det registrert 51 mm regn og 
snøsmelting for dette stedet i interpolerte værdata, samt 25 mm døgnet i 
forkant (NVE, 2022). Foto fra hendelsen er vist i Figur 30. 

 

7.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Det ble gjort en befaring i Seimsdalen i 1964 som viser til noe overordnet informasjon om 
historikk langs ulike skredløp (Børstad, J. , 1964). Rapporten inneholder ingen kart, så 
enkelte av skredløpene er vanskelig å stedfeste.  

Det ble gjort en skredfarevurdering i forbindelse med utbygging av et boligfelt i 1978 (Sogn 
og Fjordane fylkeskommune, 1978). Deler av boligfeltet ble vurdert å være utsatt for skred 
og det ble anbefalt at øverste deler ikke ble bebygget. I tillegg ble det anbefalt å anlegge en 
voll. Rapporten mangler kartvedlegg og det er derfor vanskelig å vite akkurat hvilke områder 
som ble vurdert.  

Det ble også gjort en vurdering i forbindelse med utbygging av boligfelt i 1979 (Sogn og 
Fjordane fylkeskommune, 1979). Deler av tomtene ble frarådet bebygget, spesielt over kote 
190. Rapporten mangler kartvedlegg og det er derfor vanskelig å vite akkurat hvilke områder 
som ble vurdert. 

I 2010 ble det gjort en vurdering av skredfare i forbindelse med utvidelse av sykehjem 
(Russenes rådgiver geologi // RRG, 2010). Det ble vurdert at «Utbyggjingstomta [...] kunne 
klassifiserast i skredfare klasse S2, jfr. TEK 10». I en tilleggsrapport (Russenes rådgiver 
geologi // RRG, 2011) ble det vurdert at det var behov for en sikringsvoll mot 
«skred/flomskred/forebygging mot flom» dersom sykehjemmet hørte til sikkerhetsklasse S3. 
Skisse til sikringsvoll ble presentert. I en tredje rapport ble det gitt noe mer detaljer knyttet 
til utforming av en slik voll (Russenes rådgiver geologi // RRG, 2011). 

NGI har tidligere vurdert skredfaren i et område tilstøtende den nordvestlige delen av 
kartleggingsområdet (NGI, 2013). Her er det vurdert å være fare for snøskred og flomskred.  

NGI vurderte i samme rapport også skredfaren i et område tilstøtende den østlige delen av 
kartleggingsområdet (NGI, 2013). Her vurderes flomskred å være dimensjonerende 
skredtype, selv om steinsprang også ble vurdert å forekomme. Flere steder vurderes 
flomskred å kunne nå ned til hovedelva. NGIs faresoner stopper langs grensen av 
kartleggingsområdet, noe som antyder at skred kan nå videre inn i området som utredes i 
inneværende rapport.  
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7.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Det er bygget en sikringsvoll over den vestligste bebyggelsen i området. Vollen er etablert i 
1979 og er 4,5 m høy, 235 m lang og er etablert mot snøskred, steinsprang og flomskred 
(NGI, 2013). 

I NVE Atlas ligger det også informasjon om erosjonssikring langs Seimselva (NVE, 2022). 

7.2 Vurdering av skredfare 
7.2.1 Steinsprang 
Vest for kartleggingsområdet er det opplyst å gå steinsprang nærmest årlig ned på 
Offerdalsvegen, og i 1975 gikk det et steinsprang helt ned mot en låve, ganske langt ut i 
relativt slakt terreng. Både oppsprekkingen i berget i øvre del av skråningen og mengden 
tilsynelatende ferske steinsprangavsetninger tilsier at steinsprang løsner ganske hyppig i 
skråningen.  

Det er observert en del blokk som trolig stammer fra steinsprang i terrenget nær vollen 
øverst i kartleggingsområdet, flere av dem opptil 10-15 m3. Modelleringer av utløpslengder i 
RockyFor3D antyder at blokk på 1 m3 primært stopper opp over vollen (Vedlegg 4D), mens 
blokk på 8 m3 i større grad passerer vollen og går inn i området. Begge modellkjøringer er 
gjort med 5 m oppløsning og vollen forventes dermed å ha noe underdrevet effekt i forhold 
til virkeligheten. I begge modellkjøringene er det svært lange utløp langs ravinene nord og 
sør for vollen, noe som til en viss grad vurderes å være lite realistisk. Vi vurderer at de fleste 
steinsprang (sannsynlighet > 1/100-1/1000) vil stoppe i vollen, mens sjeldne steinsprang 
(sannsynlighet > 1/5000) kan nå inn i øvre del av kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 for øvre deler av kartleggingsområdet i skråningen i vest.  

Det er noe skog i området, men for de største steinsprangene som er dimensjonerende vil 
ikke skogen ha vesentlig betydning. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for kartleggingsområdet er steinsprang en aktuell prosess i skråningen selv om berget 
fremstår mer massivt enn i vest. Løsnesannsynligheten vurderes å være moderat. Det er urer 
i øvre del av skråningen som tyder på steinsprangaktivitet, men i nedre del av skråningen 
bærer den i mindre grad preg av hyppige steinsprang.  

Modelleringer i RockyFor3D med 1 m3 blokk tyder på at mange steinsprang vil avsettes på en 
utflating i nedre del av skråningen. I modellkjøringen er den en del steinsprang som går 
lenger enn dette ned til området rundt elven også. Dette vurderes å være forholdsvis 
sjeldent blant annet basert på lite avsetninger i dette området. Vi vurderer videre at 
eventuelle sjeldne steinsprang som når elven vil stoppe i den.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/5000 fra 
skråningen øst for kartleggingsområdet.  
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Skogen vurderes ikke å ha avgjørende betydning for utløpslengder og dermed heller ikke for 
faresonene. 

7.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart NGU, 2022) er det forholdsvis få punkter i skråningene i 
påvirkningsområdet. De punktene som finnes, antyder liten eller ingen bevegelse. 

Mindre steinskred med dynamikk tilsvarende steinsprang kan være aktuelt, men vurderes 
omfattet av vurderingen for steinsprang.  

Vest for kartleggingsområdet er det observert eksfoliasjonssprekker som går parallelt med 
skråningen i øvre del av fjellsiden. Disse er teoretisk sett mulige glideplan. Det er ikke 
observert større partier med baksprekker eller sidesprekker som virker å være i bevegelse, 
og heller ikke InSAR-data viser tegn til betydelig bevegelse. Berget virker også å være såpass 
oppsprukket at løse blokk i stor grad vil falle ut fortløpende uten at volumene blir veldig 
store. Det er heller ikke observert spor etter tidligere steinskred lenger nede i skråningen. Vi 
vurderer at den årlige sannsynligheten for større steinskred er mindre enn 1/5000 i den 
vestlige delen av skråningen. 

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 

Øst for kartleggingsområdet er det ikke observert partier som kan løsne som steinskred og 
heller ikke avsetninger etter det. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er 
mindre enn 1/5000 øst for kartleggingsområdet.  

Skogen vurderes ikke å ha betydning for vurdering av steinskred. 

7.2.3 Snøskred 
Inne i kartleggingsområdets nordlige del er det en skråning som er brattere enn 27 grader, 
og som teoretisk sett kan være løsneområder for snøskred. Ved dagens skogforhold 
vurderes skogen som tilstrekkelig for å hindre utløsning. Ved eventuell hogst vurderes det å 
kunne gå mindre snøskred med skadepotensial med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 
1/5000.  

Vest for kartleggingsområdet er det opplyst å forekomme snøskred relativt jevnlig. Det er en 
del mulige løsneområder ( 

Tabell 23) og disse ligger i le for vestavind. I tillegg er det forholdsvis store arealer som kan 
henteområder for vindtransportert snø. Forholdsvis stor ruhet i de mulige løsneområdene, 
samt en del skog i både løsneområdene og henteflatene vil imidlertid redusere 
sannsynligheten for stor snøsamling noe.  

Snøskred er opplyst å nå Ofredalsvegen nærmest årlig, men det er likevel ingen historiske 
hendelser som tilsier at snøskred har nådd ned til bebyggelsen. Modelleringene som er 
utført i RAMMS (Vedlegg 4D) ansees å være noe konservative, blant annet da vollens høyde 
trolig er noe underdrevet pga. terrengmodellens oppløsning. Likevel antyder de at store, 
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sjeldne skred kan nå inn i kartleggingsområdets vestlige, øvre del. Alfa-Beta beregninger der 
beta-punktet er satt i gropen over vollen viser sammenlignbare utløpslengder med RAMMS.  

Vi vurderer at vollen vil stoppe skred med årlig sannsynlighet større enn 1/100 og 1/1000, 
men at sjeldnere og større skred kan gå over og forbi vollen. I tillegg vurderer vi at snøskred 
kan nå et stykke nedover ravinen mot sørvest.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 
for den øvre delen av skråningen vest i kartleggingsområdet.  

Skogen i øvre del av skråningen bidrar til redusert løsnesannsynlighet. Denne skogen 
forventes i liten grad å være hogstutsatt, kun lengst i sør hvor snøskred ikke vil nå 
kartleggingsområdet. Den skogen som kan være hogstutsatt er i nedre del av skråningen, og 
forventes i liten grad å ha påvirkning på utløpslengder for eventuelle snøskred. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for kartleggingsområdet er det identifisert enkelte partier med egnet terrenghelning for 
snøskred ( 

Tabell 23). Løsneområdene vi for de fleste himmelterninger være avblåst, men kan få noe 
snøtransport ved østlige vinder. Det er ikke registrert noen snøskred i skråningen og heller 
ikke observert noen tydelige spor på at snøskred av betydelig størrelse forekommer. 
Snøskred er heller ikke nevnt i NGIs vurdering av skråningen (NGI, 2013). Tørre snøskred fra 
denne skråningen vurderes å være mulig, men sjeldent. Våte snøskred i forbindelse med 
snøsmelting forventes oftere, men vil neppe ha like lange utløp som tørre skred. Våte 
snøskred kan også utvikle seg til sørpe- og flomskred. 

Det er som sagt få spor i skråningen etter snøskred, og dermed heller ingen indikasjoner på 
tidligere utløp. Modelleringer i RAMMS antyder at snøskred fra de aktuelle løsneområdene i 
de fleste tilfeller vil stoppe før de når inn i kartleggingsområdet. Fra det største 
løsneområdet sentralt, øverst i skråningen viser RAMMS at det er mulig å få snøskred så vidt 
inn i kartleggingsområdet ved to ulike punkt. Beregninger med Alfa-Beta viser mulig utløp 
svært langt ut på flaten i dalbunnen, men dette vurderes som lite realistisk for denne 
skredbanen. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000 for 
noen få punkter langs den østlige delen av kartleggingsområdet. Årlig sannsynlighet for 
snøskred vurderes å være mindre enn 1/100 for den østlige delen av kartleggingsområdet.  

Det er lite skog i de løsneområdene som kan nå inn i området. Den skogen som kan være 
hogstutsatt er i nedre del av skråningen, og forventes i liten grad å ha påvirkning på 
utløpslengder for eventuelle snøskred. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er 
det derfor ingen endring i faresonene. 
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Tabell 23: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Snø
-
drif
t 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno4-1 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 

Noe 12072 80 95 115 Hindrer 

Sno4-2 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 

Noe 16397 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-3 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 

Noe 16591 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-4 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 

Noe 8184 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-5 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 

Noe 5722 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-6 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 

Noe 17456 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-7 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Betydelig ruhet. Gjelet 
ligger utenfor påvirkningsområdet, 
men er kjørt for å forsikre at ikke skred 
herfra kan nå inn i 
kartleggingsområdet. 

Noe 6429 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-8 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Forholdsvis stor ruhet. 
Gjelet ligger utenfor 
påvirkningsområdet, men er kjørt for å 
forsikre at ikke skred herfra kan nå inn 
i kartleggingsområdet. 

Noe 9956 80 95 115 Reduse
rer 

Sno4-9 Noe egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 16102 55 65 75 Reduse
rer 

Sno4-
10 

Noe egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 5600 55 65 75 Ingen 

Sno4-
11 

Noe egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 7883 55 65 75 Reduse
rer 

Sno4-
12 

Noe egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 20540 55 65 75 Ingen 

 

7.2.4 Jordskred 
Jordskred fra de høye skråningene øst og vest for kartleggingsområdet kan forekomme, men 
vurderes å gå i de samme løpene som flomskred. Skred langs disse vurderes omfattet av 
vurderingen for flomskred.  
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Nord i kartleggingsområdet er det en høy løsmasseskråning nordvest for Dalavegen. Her er 
det observert noen tegn til bevegelse, både mindre jordskred, men også blokk som virker å 
ha vært remobilisert. I øvre del av skråningen går det vann ut av et rør ned i en bratt del av 
skråningen. Vi vurderer at både mindre jordskred og remobiliserte blokk kan komme i 
bevegelse i skråningen. Slike skred vil trolig ha forholdsvis små volum, og forventes å stoppe 
relativt raskt opp ved foten av skråningen. På grunn av den lave høyden på skråningen har vi 
ikke utført egne modelleringer av utløpslengder. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten 
for jordskred (inkludert remobilisering av blokk) er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre 
enn 1/100 for denne skråningen nord i kartleggingsområdet.  

Skogen i skråningen kan teoretisk sett påvirke skredfaren, men vurderes ikke som 
hogstutsatt.  

7.2.5 Flomskred 
Vest og nord for kartleggingsområdet er det flere store raviner som kommer fra den vestlige 
fjellsiden. Hendelsene som skjedde i 1652 og 1873 antas å ha skjedd i en (eller flere) av 
ravinene sørvest for kartleggingsområdet. Skredhendelsen i 1906 skjedde trolig i en ravine 
som kommer inn i den nordlige delen av kartleggingsområdet.  

I øvre del av skråningen i vest er det observert en rekke gjel og forsenkninger hvor det er 
stor tilførsel av løsmasser fra steinsprang av forvitring (Tabell 24). Som nevnt i kapittelet for 
sørpeskred er det for flere av disse mulig å få utløst sørpeskred ovenfra som utvikler seg til 
flomskred. Flomskred kan også skje ved erosjon i bekkene som går i disse partiene, eventuelt 
mindre jordskred. Løsnesannsynligheten for flomskred i den vestlige skråningen vurderes å 
være forholdsvis stor. 

I midtre del av skråningen er det observert en rekke skredløp og stedvis avsetninger/vifter 
som tolkes å være preget av flomskred (og evt. overgangsformer mellom sørpeskred og 
flomskred). I nedre del av skråningen er det stedvis også observert avsetninger, men her er 
det også noen svært markerte raviner som eventuelle skred vil kanaliseres inn i. Det er 
observert det som tolkes å være flomskredavsetninger i ravinen nord i området. 

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 4D) tyder på at flomskred i stor grad vil kanaliseres enten i 
ravinene sørvest for kartleggingsområdet eller ravinen nord i kartleggingsområdet. Enkelte 
løp kan gå ned mot vollen nordvest i kartleggingsområdet, men modelleringene antyder at 
vollen vil stoppe disse. I de nevnte ravinene antyder imidlertid modelleringene at flomskred 
kan få ganske lange utløp. Et tilsynelatende nylig bygget vannbasseng i ravinen vest i 
kartleggingsområdet vurderes å være ganske utsatt for flomskred, med årlig sannsynlighet 
større enn 1/100. Selve bygget vil til en viss grad bremse/stanse eventuelle flomskred og 
fører til redusert utbredelse nedstrøms. Vi vurderer modelleringene å være noe 
konservative, men likevel i nærheten av det vi tenker er lengste utløp for store, sjeldne 
flomskred (eller overgangsformer mot sørpeskred).  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 for ravinen sørvest i kartleggingsområdet. For ravinen nord i kartleggingsområdet 
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vurderer vi at den årlige sannsynligheten er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 
1/100.  

Øst for kartleggingsområdet er det registrert flomskred både i 2006 og i 2011. I tillegg er det 
registrert en hendelse som antas å være fra 1652, selv om den er registrert i 1952. NGIs 
vurdering fra 2013 konkluderte med at det er fare for flomskred og steinsprang. Faresonene 
deres er tegnet gjennom hele deres kartleggingsområde, og dermed antydes det at 
skredfaren fortsetter videre inn i det som er kartleggingsområdet for inneværende rapport. 
Vi vurderer på lik linje med NGI at det er fare for at flomskred kan løsne i området (Tabell 
24). 

Det er tydelige spor etter flomskred i flere løp i skråningen, og skyggekart viser klare spor 
etter leveér og flomskredvifter. Nedre del av skråningen virker å være bearbeidet av elven 
og kanskje også av menneskelige inngrep. Det er noen forsenkninger som virker å være mer 
naturlige løp for eventuelle flomskred å følge. 

Modelleringer i RAMMS antyder at flomskred mange steder kan nå ned i elva. I 
modelleringene når også enkelte av modellkjøringene marginalt opp på motsatt elvebredde, 
men med avtagende og generelt lave hastigheter. Modellkjøringene er utført med 
forholdsvis høy Xi-verdi (800 m/s2), som generelt kan gi noe for høye hastigheter i enkelte 
tilfeller.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000 
enkelte steder langs elvebredden øst i kartleggingsområdet. Årlig sannsynlighet for 
flomskred vurderes å være mindre enn 1/100 for den østlige delen av kartleggingsområdet. 

Skredene som vurderes å være dimensjonerende for faresonene er så store at skogen 
vurderes å være ubetydelig for skredutløp. 

Tabell 24: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum. 

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m) 

Flom4-1 Drensløp med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 1529 2 
Flom4-2 Drensløp med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 4178 1,5 
Flom4-3 Drensløp med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 1097 2 
Flom4-4 Drensløp med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 2731 1 
Flom4-5 Drensløp med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 1807 1 
Flom4-6 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 

forvitring. 
3098 1,5 

Flom4-7 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

1795 2 

Flom4-8 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

2235 2 

Flom4-9 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

2308 2 
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Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m) 

Flom4-10 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

2051 1 

Flom4-11 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

2431 1 

Flom4-12 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

2823 1 

Flom4-13 Drensløp med noe løsmasser fra steinsprang/ 
forvitring. 

2420 1 

Flom4-14 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 4936 0,5 
Flom4-15 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 

Gjelet ligger utenfor påvirkningsområdet, men er kjørt 
for å forsikre at ikke skred herfra kan nå inn i 
kartleggingsområdet. 

10521 0,5 

 

7.2.6 Sørpeskred 
Det er flere steder mulig å få utløst sørpeskred i området. Spesielt i den vestlige skråningen 
er det myrområder oppe på Seimsåsen over ca. 800 moh. hvor utløsning av sørpeskred 
fremstår sannsynlig. Beskrivelsen av hendelsen fra 1873 antyder at det det kom en del 
løssnø som så ble etterfulgt av regn og mildvær. Også datoen for hendelsen i 1906 antyder 
at sørpeskred kan være utløsende årsak.  

Det er imidlertid store mengder løsmasser i skråningene, og eventuelle sørpeskred som går 
nedover terrenget forventes å plukke med seg betydelige mengder løsmasser før de når inn i 
kartleggingsområdet. Slike skred forventes dermed å i stor grad kunne karakteriseres som 
flomskred i den nedre delen av skråningene. Sørpeskred i kartleggingsområdet vurderes 
dermed tilstrekkelig dekket av vurderingene for flomskred, og er ikke utredet videre separat.  

7.2.7 Andre faremomenter 
Seimsdalselva kan være flomutsatt. Vi har blant annet mottatt bilder fra en flom i 1906. 

Langs Dalavegen nord i kartleggingsområdet (og videre nordover) er det enkelte murer og 
løsmasseskjæringer som kan være utsatt for lokale utrasinger. 

Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsfjorden for de lavereliggende 
delene av kartleggingsområdet.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

7.3 Samlede faresoner 
7.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 31, Vedlegg 4E).  
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Vest i området er det fare for steinsprang, snøskred og flomskred. Flomskredene kan også 
være utløst som sørpeskred. Flomskred forventes å ha lengst utløp langs en ravine sørvest i 
området. Snøskred og steinsprang vurderes å kunne forsere vollen i sjeldne tilfeller. 
Flomskred forventes å kunne nå inn i området i nord. I nord, langs Dalavegen, er det også 
lokal fare for utglidninger av jordskred og remobiliserte blokk. I øst er det mulig for 
flomskred og sørpeskred å nå så vidt inn i kartleggingsområdet. Tabell 25 viser antall bygg fra 
sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. Et nylig bygget 
høydebasseng vest i området finnes ikke i FKB-dataene og er ikke inkludert i opptellingen. 

Tabell 25: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. Tall 
i parentes viser antall bygg i faresonene ved fjerning av hogstutsatt skog. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 4 0 
≥1/5000 - - 0 (1) 

 

7.3.2 Uten skog 
Skogen har en beskyttende effekt mot utløsning av jordskred i en mindre skråning nord i 
kartleggingsområdet (Vedlegg 4F), men denne skogen er trolig ikke hogstutsatt. Skogen har 
også en beskyttende effekt mot utløsning av snøskred i øvre del av fjellsiden i vest, men 
heller ikke denne skogen er hogstutsatt. For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet 
(Figur 29) er fjernet, vurderer vi derfor at skredfaren er uendret i området (Vedlegg 4E).  

7.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Rapporter fra Sogn og Fjordane fylkeskommune (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1978; 
Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1979) og for området gir ingen konkrete faresoner for 
skred i området.  

En sykehjemstomt nord i kartleggingsområdet er vurdert av RRG (Russenes rådgiver geologi 
// RRG, 2011; Russenes rådgiver geologi // RRG, 2010; Russenes rådgiver geologi // RRG, 
2011). RRG vurderer at en sykehjemstomt ikke tilfredsstiller kravet til S3/F3 pga. flom og 
skred, men det er ikke tegnet faresoner med utbredelse, og det er noe uklart hvilke 
skredprosesser som er dimensjonerende. Vi har vurdert at både jordskred fra nordvest for 
tomten og flomskred fra fjellsiden i øst vil ha begrenset utløp inn på tomten.  

NGI har vurdert tilstøtende områder i nordvest og øst (NGI, 2013). Både lengst nordvest og i 
øst er det relativt godt samsvar mellom våre faresoner og faresonene til NGI, selv om det er 
enkelte mindre avvik.  

I nord avviker vår vurdering til dels mye fra NGIs vurdering. NGI har imidlertid vurdert at det 
ikke er fare for skred ned langs Seimsbekken som går inn i vårt kartleggingsområde i nord. 
Her har vi grunnlag til å tro at det har gått flomskred tidligere, og at tilsvarende skred kan 
skje igjen: 
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- Skredet i 1906 er plassert et annet sted i NVE Atlas (NVE, 2022). Når man 
sammenfatter beskrivelsen fra NVE Atlas med informasjon fra flere av de tidligere 
rapportene, samt kart med gamle stedsnavn, så fremstår det mest sannsynlig at 
dette skredet egentlig har gått ned dette bekkefaret og trolig ganske langt ned i der 
hvor det i dag er bebyggelse. 

- Det er observert avsetninger i bekkefaret som vi tolker som ryddede 
flomskredavsetninger.  

- Modelleringer tyder på mulighet for lange utløp langs dette løpet.  

Totalt sett vurderer vi derfor at det er relativt stor årlig sannsynlighet for nye flomskred her, 
noe som avviker vesentlig fra NGIs vurdering.   

Vår vurdering avviker også fra NGIs vurdering knyttet til jordskredfare i en lokal skråning 
nord i området. Dette skyldes trolig endringer i veilederen og definisjonen av hva som skal 
inkluderes i faresoner for skred fra 2013 til dags dato. 

7.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Manglende kart i flere av de tidligere rapportene for området er en mulig feilkilde, men kart 
med eldre stedsnavn reduserer denne usikkerheten noe.  

Området virker å ha vært bearbeidet i forbindelse med jordbruk fra langt tilbake i tid, slik at 
eventuelle avsetninger etter skred kan være fjernet.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 31: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 4 – Seim. 
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8 Område 5 – Seimsdalen 
8.1 Områdebeskrivelse 
Området Seimsdalen omfatter den nordligste delen av bebyggelsen i Seimsdalen. Noen 
områder i dalen er allerede kartlagt av NGI i 2013 (NGI, 2013), sør for dagens 
kartleggingsområde. 

Deler av skråningene er omfattet av NVEs kombinerte aktsomhetskart for snøskred og 
steinsprang (NGI) og av aktsomhetskartet for jord- og flomskred (NVE, 2022).

 

Figur 32: Oversiktskart over kartleggingsområde 5 – Seimsdalen.  
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Figur 33: Oversiktsbilde satt sammen fra to dronebilder av Seimsdalen (nordlig del), sett mot 
vest-sørvest. Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. En fjellskredavsetning ses nederst i 
bildet (rødt).  

8.1.1 Topografi 
I dalen med selve kartleggingsområdet er terrenget stort sett relativt slakt, men det er 
enkelte lokale skråninger med helning på om lag 30-45 grader (Vedlegg 5B). 

Vest for kartleggingsområdet er terrenget forholdsvis slakt i nedre del. Fra ca. 300 moh. 
stiger terrenghelningen over 30 grader, og så blir det gradvis brattere opp mot noen sub-
vertikale skrenter øverst ved ca. 800-850 moh. Over dette er terrenget stort sett slakere enn 
30 grader, men terrenget flater først ut ved om lag 1000-1100 moh.  

Øst for kartleggingsområdet preges terrenget av en skråning opp mot en rygg lengst sør, 
mens det i nordøst er en større skålformasjon. I sør blir terrenget gradvis brattere opp til 
noen skrenter ved 500-700 moh. under den nevnte ryggen. I skålformasjonen lenger nord er 
terrenget slakere enn 30 grader opp til 450-500 moh. Ved kote 700 og oppover er det en 
stedvis vertikal skrent lengst nord, mens terrenget for øvrig er mellom 30-50 grader opp til 
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ca. 1000-1100 moh. Herfra stiger terrenget slakere enn 30 grader opp mot Gjerdesnosi (1252 
moh.) i sørøst og noen andre topper rundt 1200 moh. lenger øst og nordøst. 

8.1.2 Drenering 
Seimsdalselva drenerer gjennom kartleggingsområdet. I vest finnes det en rekke bekker og 
drensspor som i større eller mindre grad har permanent vannføring. Djupedalsbekken og 
Stølsebekken er navngitt på kartet i tillegg til at en del mindre bekker er tegnet i nedre del av 
skråningen. I øst er det en større bekk som heter Halsagrovi som drenerer ut store deler av 
skråningen. 

8.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området primært av 
mangeritt/ortopyroksengneis. Det går en grense mellom kartblad rett sør for området, og 
det som antas å være samme bergart er navngitt noe forskjellig på disse. I øvre del av 
skråningen i vest er det kartlagt granodioritt. 

Vest for kartleggingsområdet tyder observasjoner av berget på at bergmassene er 
forholdsvis massive. Det er noen tydelige sva med enkelte eksfoliasjonsflak i skråningen 
(vedlegg 5A). Øverst er det også noen skrenter med noe mer oppsprukket/forvitret berg.  

Øst for kartleggingsområdet er berget eksponert i en ryggform i sørøst og i en større 
skrent/klippe i nordøst (vedlegg 5A). I skråningen sørøst for kartleggingsområdet fremstår 
berget som noe oppsprukket, blant annet med et sprekkesett som faller ca. 30-50 grader 
mot nordvest. Berget er også eksponert i en skrent nordvest for kartleggingsområdet, nær 
det som antas å være løsneområdet til et tidligere fjellskred. Her er det også sprekker som 
faller parallelt med skråningen (40-50 grader mot vest), tilsynelatende med flere meters og 
stedvis opptil titalls meters sprekkeavstand.  Det er også enkelte vertikale sprekker. Det er 
potensiale for utfall av stedvis ganske store blokker i fra denne skråningen. 

8.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består løsmassene i området av breelvavsetninger i 
dalbunnen. I skråningene er det kartlagt skredavsetninger og høyere oppe bart fjell. Mot 
toppene av både Bjørnaholten i vest og Gjerdesnosi i øst er det kartlagt partier med morene. 
Marin grense i området er registrert på om lag 130 moh. 

Vest for kartleggingsområdet er det i felt og basert på skyggekart observert et betydelig 
løsmassedekke som er kraftig ravinert (Vedlegg 5C). Enkelte av ravinene er opptil ca. 5-7 m 
dype, og stedvis har de antydninger til skader på vegetasjon som kan skyldes f.eks. snøskred 
eller sørpeskred. Lengst sørvest over området er det observert enkelte leveér, men for øvrig 
er det få avsetningsformer i og over området.  

Øst for kartleggingsområdet er det observert noe steinsprangavsetninger lengst sør under 
en bergrygg. Nordøst for området, langs Halsagrovi er det noen løsmasseavsetninger som 
tolkes å kunne være fra flomskred eller sørpeskred, men det er en viss usikkerhet knyttet til 
dette. Lengst nordøst for området, nord for Halsagrovi, er det observert en større 
blokkavsetning som strekker seg helt fra øvre del av skråningen og inn i kartleggingsområdet 
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(vedlegg 5A). Blokkene her er på flere titalls m3, og de dekker en bredde på ca. 150-200 m av 
dalbunnen, nesten helt til Dalselva. Dette tolkes å være en fjellskredavsetning. Ved dagens 
vegetasjonsforhold er den til dels vanskelig å få øye på som følge av en god del skog i ytre 
del. Den trer derfor heller ikke like tydelig frem på skyggekart hvor en del av laserpunktene 
forventes å være filtrert bort pga. skogen, og kanskje fordi en del av blokkene tolkes som 
bebyggelse. På eldre skråfoto er det imidlertid ganske tydelig at dette er en 
sammenhengende, større blokkavsetning (vedlegg 5A). Arealet på blokkavsetningen er 
omtrent 150-200 000 m2, og gitt at avsetningen trolig er flere meter de fleste steder, så kan 
totalt volum gjerne være i størrelsesorden 500 000 til 1 000 000 m3.  

Inne i selve kartleggingsområdet er det observert enkelte løsmasseskråninger som er ganske 
bratte, og som antas å ha vært formet av erosjon fra elva. Noen av disse har fremdeles elva 
som renner i bunnen av skråningene. 

8.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem.  

Skråfoto fra området fra 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over terrenget i en 
situasjon med noe mindre vegetasjon enn i dag (vedlegg 5A). Stedvis er også terrenget 
endret i forbindelse med utbygging. Det fremstår som at markene har vært ryddet for blokk, 
da det flere steder på disse bildene kan observeres større ansamlinger med blokk som ikke 
virker å være formet av naturlige prosesser. Enkelte steder kan det observeres arr etter 
lokale utglidninger i bratte skråninger, primært utenfor kartleggingsområdet. Den nevnte 
fjellskredavsetningen nord for kartleggingsområde trer også godt frem på disse skråfotoene 
(vedlegg 5A).  

8.1.6 Skog 
Ifølge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i stor grad av løvskog, med 
unntak av enkelte mindre partier med furuskog og granskog.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre utløsning av snøskred opp til ca. 4-600 moh. i vest, men også over det vil skogen 
ha reduserende effekt på utløsning (Figur 34). I sørøst er det begrenset med skog, mens det i 
nordøst er skog som vil forhindre utløsning opp til ca. 6-800 moh., samt noe mer glissen skog 
noe høyere opp.  

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt opp til om lag 300 moh. i vest (Figur 34). I øst er det kun 
et lite belte i nedre del av skråningen som er hogstutsatt. 
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Figur 34: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

8.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. I tillegg 
er det registrert informasjon om et snøskred (fra RegObs) i fjellet sørvest for området som 
trolig har liten relevans (NVE, 2022). Det er også registreringer av to steinsprang og ett 
løsmasseskred langs Dalavegen, sørøst for området. Basert på informasjon fra Vegkart 
(Statens vegvesen, 2022) fremstår dette som lokale nedfall av blokk fra den bratte 
skråningen langs vegen og har dermed også liten relevans for utredningen. 

I følge en lokalkjent går det jevnlig snøskred fra østsiden av dalen, men ikke ned mot 
bebyggelse. 
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Et hus på vestsiden av elven i den nordlige delen av området (Dalåvegen 44A og 44B) har 
flere ganger vært isolert ved at elva har fylt opp et overløp slik at huset har vært omringet av 
vann. Dette har imidlertid ikke skjedd siden 2010, da det ble bygget et kraftverk lenger 
oppstrøms. Det er også informert at det rett nord for dette huset har kommet ned 
sørpeskred langs en ravine i den vestlige dalsiden. Skredene har gått ned i elva der hvor den 
svinger. 

Også ved gården Nyheim (Dalåvegen 39) har elven gått høy, slik at veien en gang ble tatt og 
elva også kom tett på låven. 

Lengst nord i området er det som nevnt oppdaget det som trolig er avsetninger etter et 
historisk fjellskred. Det er imidlertid ikke funnet noe informasjon som kan tidfeste dette. 
Informasjon om avsetningen er videreformidlet til NVE. 

Tabell 26: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Sørpeskred 1985 Ifølge lokal informant gikk det en gang på 1980-tallet et sørpeskred mot 

gården Asperheim (utenfor kartleggingsområdet og påvirkningsområdet).  
Snøskred 1999 Vinteren 1999 gikk det et snøskred som stoppet i veggen på ett av husene på 

gården Jamnåker (Årdal kommune, 2022). 
Løsmasseskred 16. mai 

2013 
Flomskred fra 50-200 m oppe i dalsiden som gjorde skade på vegen (Statens 
vegvesen, 2022). Ifølge driftspersonell i kommunen var dette kun en mindre 
utglidning lokalt langs vegen (Årdal kommune, 2022), noe som også 
stemmer overens med bilder i Statens vegvesens kartdatabase. 

Flomskred 2021 Det gikk et skred bestående av stein og løsmasser i en ravine sør for garden 
Asperheim i 2021 (Årdal kommune, 2022). 

 

8.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
To rapporter omtalt for området Seim kan også ha vært av relevans for området Seimsdalen 
(Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1978; Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1979). På grunn 
av manglende kartvedlegg i rapportene er det vanskelig å vite hvilke areal som er vurdert. 

I 1987 gjorde NGI en vurdering av gnr/bnr. 29/1 på Asperheim, i dalsiden øst for 
kartleggingsområdets sørlige del (NGI, 1987). Vurderingen konkluderte med forventede 
gjentaksintervall for flomskred, steinskred og våtsnøskred på 25-50 år, og for snøskred på 
100-300 år. Det ble foreslått ulike sikringsalternativ. Asplan Viak har i 2017 utarbeidet et 
notat som omhandler sikring av den samme gården ved hjelp av voll (Asplan Viak, 2017). Her 
finnes det også en oppsummerende sluttrapport for utført sikring (Årdal kommune, 2019). 

NGI har tidligere vurdert skredfaren i et område tilstøtende den sørvestlige delen av 
kartleggingsområdet (NGI, 2013). Her er det vurdert å være fare for snøskred og flomskred.  

Asplan Viak har gjort en dimensjonering av sikringstiltak i 2019 som omhandler deler av 
området som ble utredet av NGI i 2013, rett sør for sørligste avgrensning til 
kartleggingsområdet i inneværende rapport (Asplan Viak, 2019). Det ble anbefalt å etablere 
enn fangvoll med 260 m lengde og høyde på 2-3 m. 
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8.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Som nevnt er det utført skredsikring over Asperheim som ligger utenfor 
kartleggingsområdet. Ut over det foreligger det ingen informasjon om eksisterende 
sikringstiltak mot skred i området. Det finnes informasjon i NVE Atlas om erosjonssikring 
langs elva (NVE, 2022). 

8.2 Vurdering av skredfare 
8.2.1 Steinsprang 
Vest for kartleggingsområdet vil det kunne løsne steinsprang i skrentene øverst i skråningen. 
Terrenget ned til kartleggingsområdet er forholdsvis slakt, og det forventes at steinsprang vil 
stoppe opp i terrenget før området. Modelleringer i RockyFor3D med 1 m3 blokk viser også 
at steinsprang i stor grad vil stoppe opp før de når kartleggingsområdet (Vedlegg 5D). Vi 
vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/5000 for den vestlige 
delen av kartleggingsområdet. Eventuell hogst av skog vil kun påvirke utløpslengdene 
marginalt, og endrer ikke vurderingen. 

Øst for kartleggingsområdet er det skrenter hvor steinsprang kan løsne både i sørøst 
(bergrygg) og nordøst (skrent/klippe hvor fjellskred trolig løsnet). I sørøst er det avsetninger 
som tyder på tidligere utfall, men disse avsetningene stopper i god avstand over 
kartleggingsområdet. Modelleringer i RockyFor3D med 1 m3 blokk tyder også på at 
steinsprang vil stoppe i før kartleggingsområdet. I nordøst kan det løsne forholdsvis store 
steinsprang fra en høy skrent/klippe. Her er det en ur/blokkavsetning i underkant som i 
nedre del består av svært grove blokker. Disse forventes å ha betydelig dempende effekt på 
steinsprang. Modelleringer i RockyFor3D antyder at selv blokker på 8-125 m3 kun i sjeldne 
tilfeller kan nå kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
steinsprang er mindre enn 1/5000 for den østlige delen av kartleggingsområdet. Eventuell 
hogst av skog vil kun påvirke utløpslengdene marginalt, og endrer ikke vurderingen. 

8.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det forholdsvis få punkter i skråningene i 
påvirkningsområdet. De punktene som finnes, antyder for det meste liten eller ingen 
bevegelse. Unntaket er et parti i øst opp under Gjerdesnosi hvor det er registrert liten til 
moderat bevegelse. På ortofoto fremstår området som løsmassedekket, og bevegelsene 
skyldes trolig bevegelse i blokkhav/forvitringsmasser.  

Vest for kartleggingsområdet er berget forholdsvis massivt og det fremstår som lite 
sannsynlig at det skal kunne løsne større partier med berg. Tilsvarende vurderes det som lite 
sannsynlig med utfall av større bergpartier i sørøst. Selv om det her er flere sprekkesett, så 
er det ikke observert noen spor etter tidligere utfall som vurderes å samsvare med 
steinskred. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 for 
den vestlige delen av kartleggingsområdet. Eventuell hogst av skog vil ikke påvirke 
vurderingen. 

Nordøst for kartleggingsområdet har det tidligere gått et større fjellskred. Oppsprekkingen i 
berget tyder på at nye utfall av betydelig størrelse kan være teoretisk mulig, selv om det ikke 
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er observert noen konkrete partier som fremstår sprekkeavgrenset. Vi vurderer at 
sannsynligheten for steinskred herfra er lav, men at det ikke kan utelukkes helt. I teorien vil 
steinskred kunne ta med seg noe av urmassene i øvre del av skråningen, slik at skredet totalt 
sett blir større, men det fremstår mer sannsynlig at eksisterende urmasser vil dempe og 
bremse et steinskred. Dagens fjellskredavsetning når bare så vidt inn i kartleggingsområdet. 
Vi vurderer det som lite sannsynlig at et eventuelt steinskred med mindre volum skal forsere 
disse avsetningene og nå inn i kartleggingsområdet. Det påpekes at vi ikke har vurdert faren 
for fjellskred, men har varslet NVE om avsetningen. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten 
for steinskred er mindre enn 1/5000 for den nordøstlige delen av kartleggingsområdet.  
Eventuell hogst av skog vil ikke påvirke vurderingen. 

8.2.3 Snøskred 
Inne i kartleggingsområdets sentrale del er det en skråning som er brattere enn 27 grader, 
og som teoretisk sett kan være løsneområder for snøskred. Ved dagens skogforhold 
vurderes skogen som tilstrekkelig for å hindre utløsning. Ved eventuell hogst vurderes det å 
kunne gå mindre snøskred med skadepotensial med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 
1/5000. Øvrige skråninger inne i området vurderes å være for små til å få snøskred med 
skadepotensiale både med dagens skogforhold og etter eventuell hogst.  

Vest for kartleggingsområdet er det i praksis egnede løsneområder for snøskred langs hele 
den øvre delen av skråningen (Tabell 27). Det er i tillegg store henteflater for snø i 
fjellområdene vest for skråningen, og med vestlige vinder vil det kunne komme mye snødrift. 
Det er lite skog øverst i skråningen som vil hindre eller redusere sannsynligheten for 
utløsning. Det er observert mulige spor etter snøskred i den sørlige delen av skråningen og 
det finnes også en kjent skredhendelse. Vi vurderer at det er betydelig sannsynlighet for 
utløsning av snøskred i øvre del av skråningen. En del av disse forventes å være våte 
snøskred som vil ha begrenset rekkevidde, men tørre snøskred vurderes også å forekomme. 

Det er ikke observert sikre tegn på utløp av snøskred i nedre del av skråningen, men i enkelte 
av ravinene er det antydning til spor på vegetasjonen. En skredhendelse i 1999 gikk trolig 
helt ned til gården Jamnåkre.  

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 5D) tyder på at snøskred selv ved relativt begrensede 
snømengder vil kunne nå ned i den sørlige delen av området ved Seimshagane 29. Ved 
større volum som løsner vil også gården Jamnåkre kunne nås av snøskred, slik den 
registrerte hendelsen tilsier. For øvrig kan snøskred så vidt nå inn i kartleggingsområdet 
enkelte steder langs Seimsdalselva.  

Beregninger med Alfa-Beta viser at alfa-punktet ligger omtrent med bebyggelsen ved 
Seimshagane 29 og Jamnåkre, og noe over elva lenger nord. Resultatene er tillagt en viss 
vekt.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 
for deler av kartleggingsområdet i vest. Sannsynligheten er størst lengst sørvest, mens 
snøskred kun så vidt vil nå området lenger nordvest. 
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Skogen i skråningen er kun hogstutsatt lengst nede i skråningen. Selv om det ikke 
fremkomme veldig tydelig i Figur 34, så er skogen mer glissen akkurat i ravinene enn i 
terrenget for øvrig. Snøskred forventes å følge disse ravinene i stor grad. Snøskred som er 
dimensjonerende vil være relativt store og med stor hastighet, og den skogen som finnes i 
ravinene vurderes ikke å ha betydelig effekt på utbredelsen av faresonene. Eventuell hogst 
av skog endrer dermed ikke faresonene.  

Sørøst for kartleggingsområdet er det få egnede løsneområder for snøskred (av betydelig 
størrelse) opp mot bergryggen i sør. Her vurderes sannsynligheten for snøskred med 
potensiale for å nå inn i kartleggingsområdet å være mindre enn 1/5000.   

Nordøst for kartleggingsområdet, i skålformen som dreneres av Halsagrovi er det flere store 
partier med egnet terrenghelning for å få utløst snøskred (Tabell 27). Det er avgrenset noen 
(relativt konservative) løsneområder uten noe særlig vegetasjon i øvre del av skråningen. 
Skråningen er vestvendt og vil gjerne ofte være avblåst. Partiene er imidlertid til en viss grad 
skjermet for både sørlige og nordlige vinder, og har i tillegg visse henteflater mot øst. Det 
forventes derfor at det er mulig å få noe vindtransportert snø inn i disse områdene. Vi 
vurderer at det er en moderat løsnesannsynlighet for snøskred fra disse partiene nord i den 
østlige skråningen. 

Det er enkelte partier med mulige åpne felt i skogen i øvre del av skråningen som kan 
skyldes snøskred. I nedre del av terrenget ned mot kartleggingsområdet er det imidlertid 
ikke observert tydelige spor etter snøskred.  

Modelleringer i RAMMS antyder at snøskred i stor grad vil stoppe opp over eller rett i kanten 
av kartleggingsområdet. Det er bare modellkjøringene med størst løsnevolum som når 
vesentlig inn i kartleggingsområdet. Modellkjøringene vurderes å være noe konservative. 

Beregninger med Alfa-Beta viser utløp forbi bebyggelsen på Dalåkre, noe som vurderes å 
være svært konservativt, og tillagt lite vekt for dette løpet. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 i den nordøstlige delen av kartleggingsområdet.  

Det er lite hogstutsatt skog i skredløpene, og hogst vurderes dermed ikke å påvirke faren for 
snøskred i betydelig grad. 

Tabell 27: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno5-1 Noe egnet topografi. Svært store 
henteflater.  Moderat ruhet. 

Mye 15079 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-2 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Betydelig ruhet. 

Mye 8223 105 130 150 Reduse
rer 
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Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno5-3 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 18757 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-4 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 13722 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-5 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 10950 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-6 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 4677 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-7 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 8220 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-8 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 7099 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-9 Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 8460 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-
10 

Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Betydelig ruhet. 

Mye 12604 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-
11 

Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Betydelig ruhet. 

Mye 8069 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-
12 

Godt egnet topografi. Svært store 
henteflater. Betydelig ruhet. 

Mye 5400 105 130 150 Reduse
rer 

Sno5-
13 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 6992 80 95 115 Ingen 

Sno5-
14 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 33016 80 95 115 Reduse
rer 

Sno5-
15 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 23092 80 95 115 Ingen 

Sno5-
16 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 11497 80 95 115 Reduse
rer 

 

8.2.4 Jordskred 
Jordskred vurderes å være lite aktuelt i skråningen i vest, da det er skrint med løsmasser. I 
skråningen øst for kartleggingsområdet er det ikke observert noen spor etter jordskred, 
verken i potensielle løsneområder eller i utløpsområdene.  

Inne i kartleggingsområdet er det imidlertid flere bratte løsmasseskråninger som potensielt 
kan være utsatt for jordskred og mindre utglidninger: 

Sør i kartleggingsområdet er det en bratt ravine med en bekk gjennom. Skråningene i 
ravinen er såpass bratte at erosjon i bunnen av ravinen kan medføre utglidninger. Her 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   129/246 
 

vurderer vi at den årlige sannsynligheten for jordskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100.  

Sentralt i kartleggingsområdet, nordøst for gården Jamnåkre er det en bratt skråning rett 
over en yttersving i elva. Her vurderes det at erosjon fra elva kan medføre små og moderate 
utglidninger i løsmassene. Slike skred forventes å kunne forekomme med årlig sannsynlighet 
større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100.  

Øst i kartleggingsområdet er det også enkelte bratte løsmasseskråninger, som primært 
tolkes å være naturlige og kanskje erodert ut når elva har hatt et annet løp tidligere. På ett 
sted er det imidlertid en blokkansamling som trolig stammer fra rydding av markene over. 
Ved dagens forhold er det ingen erosjonspotensiale i bunnen av disse skråningene. Det 
vurderes likevel å være et visst potensiale for mindre utglidninger, enten ved remobilisering 
av blokk eller som følge av lokal drenering. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
dette er større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100.  

For skråningen sentralt og øst i kartleggingsområdet vil eventuell hogst av skog kunne 
medføre hyppigere jordskred. For en situasjon uten skog er det derfor tegnet faresoner med 
årlig sannsynlighet større enn 1/100 (sentralt) og 1/1000 (øst), i tillegg til at øvrige faresoner 
er økt noe. For skråningen sør i området forventes ikke hogst å påvirke faresonene.  

8.2.5 Flomskred 
Vest for kartleggingsområdet er det for det meste skrint med løsmasser. Unntaket er enkelte 
gjel/raviner hvor det er noe avsetninger som trolig kommer fra steinsprang. I disse forventer 
vi at eventuelle sørpeskred kan dra med seg masser og opptre som overgangsformer mellom 
sørpeskred og flomskred. Flomskred er modellert i disse løpene, men sørpeskred og 
eventuelle overgangsformer mellom disse skredtypene vurderes å være mer dominerende. 
Flomskred ansees derfor omfattet av vurderingen for sørpeskred.  

Sørøst for kartleggingsområdet, i terrenget opp mot en bergrygg er det ikke observert 
egnede løsneområder for flomskred, og heller ingen spor etter slike skred. Vi vurderer at den 
årlige sannsynligheten for flomskred her er mindre enn 1/5000. Eventuell hogst av skog vil 
ikke påvirke vurderingen. 

Nordøst for kartleggingsområdet kan det muligens forekomme flomskred i skålformasjonen 
som dreneres av Halsagrovi. Det er enkelte spor etter ravinering her, men ikke noen veldig 
tydelige avsetninger etter flomskred. Vi vurderer at sørpeskred og eventuelle 
overgangsformer mellom sørpeskred og flomskred er dominerende. Flomskred ansees 
derfor omfattet av vurderingen for sørpeskred. 

8.2.6 Sørpeskred 
Vest for kartleggingsområdet er det mye svaberg i øvre del av skråningen, og tydelige raviner 
i nedre del av skråningen. I nedre del av skråningen har vi kun i begrenset grad observert 
avsetningsformer, og ravinene tolkes derfor å kunne skyldes sørpeskred. Terrenget over den 
bratte delen av skråningen preges av flere små flater med drenering inn i ulike deler av 
skråningen. Det forventes betydelige mengder snø som blåses inn i både området over 
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skråningen og i øvre del av skråningen. Kombinasjonen av tilgjengelig snø, mulighet for 
ansamling av vann og mangel på løsmassedekke gjør at vi vurderer det som høy 
løsnesannsynlighet for sørpeskred fra flere potensielle løsneområder (Tabell 28).  

Langs enkelte av ravinene over den sørvestlige delen av kartleggingsområdet er det 
observert spor i vegetasjonen som kan tyde på snøskred eller sørpeskred. Lenger nordvest er 
det et løp hvor lokale har informert om at sørpeskred har gått ned i bekken tidligere. Dette 
tyder på at sørpeskred flere steder har nådd ned i dalen og/eller i elven flere ganger 
tidligere. 

Modelleringer utført i RAMMS (Vedlegg 5D) tyder på at sørpeskred fra øvre del av terrenget 
vil kanaliseres inn i de ulike ravinene i skråningen. I de fleste tilfeller vil de kunne nå helt ned 
i Seimsdalselva. Ved Seimshagane 29 er det flere markerte raviner hvor sørpeskred forventes 
å forekomme forholdsvis hyppig. Også mot gården Jamnåkre (Dalavegen 40-42) kan det 
forekomme sørpeskred, men sjeldnere. Ved en ravine nær Dalavegen 48 vurderes 
sørpeskred å komme ned i elven relativt hyppig, men i liten grad inn i kartleggingsområdet. 
Også langs ravinene nord for dette forventes sørpeskred å kunne nå elven, men i begrenset 
grad inn i kartleggingsområdet. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er større enn 1/1000 og 1/5000 
langs mange raviner i den vestlige delen av kartleggingsområdet. Langs de løpene som 
fremstår aller mest egnet vurderer vi også at den årlige sannsynligheten er større enn 1/100. 
Når sørpeskred går ned i Seimsdalselven forventes de relativt raskt å bli ganske utvannet, slik 
at potensialet for skredskade av betydning avtar raskt nedstrøms. 

Det er kun noen få av løsneområdene som har skog som vurderes å kunne redusere 
løsnesannsynligheten for sørpeskred noe, men denne skogen er ikke hogstutsatt. Den 
hogstutsatte skogen i nedre del av skråningen er tynnere i ravinene enn øvrige deler av 
terrenget. Sørpeskred vil trolig ha høy fart i nedre del av skråningen, og marginalt mindre 
skog i ravinene vurderes ikke å påvirke skredfaren vesentlig. Det vurderes derfor ikke å være 
endring i faren for sørpeskred ved eventuell hogst.  

Øst for kartleggingsområdet er det kun i den nordlige delen i nedslagsfeltet til Halsagrovi at 
sørpeskred vurderes å kunne forekomme (Tabell 28). Her er det store høyfjellspartier som 
dreneres. Både i selve Halsagrovi og i enkelte partier sør for denne vil sørpeskred potensielt 
kunne løsne. Det er ikke registrert hendelser her og ikke sett konkrete spor. 
Løsnesannsynligheten vurderes derfor å være relativt lav, men ikke utelukket.  

Det er forventet at sørpeskred langs Halsagrovi vil kunne få lenger utløp enn eventuelle 
mindre løp sør for denne som drenerer inn i Halsagrovi lenger nede i skråningen. Det er 
antydninger til en vifteform med enkelte løp/kanaler i terrenget nordøst for gården Dalåkre 
som kan skyldes sørpeskred eller overgangsformer mellom sørpeskred og flomskred. Denne 
viften kan imidlertid også skyldes ren flomtransport.  
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Modelleringer av sørpeskred i RAMMS antyder at de kan nå inn i øvre del av 
kartleggingsområdet. Modelleringene tolkes å være noe konservative, men trolig i nærheten 
av reelle forhold.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred (og overgangsformer mellom 
sørpeskred og flomskred) er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100 i den 
østlige delen av kartleggingsområdet, men da kun lengst nord ved Dalåkre.  

Det er begrenset med hogstutsatt skog i skredløpet, og denne vurderes å ikke ha noen 
vesentlig påvirkning på utløpslengdene til eventuelle sørpeskred. Det er derfor ikke noen 
endring av faresonene her ved eventuell hogst.  

Tabell 28: Løsneområder for sørpeskred. *Dybde og parametere på løsneområde for 
modellkjøringer vist i vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med 
flere dybder og parametere. **Vurdering av skog avviker til dels fra skogkartet som følge av 
lokalt mindre skog i forsenkninger og raviner enn det som fremgår i kartdata. 

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Parametere* Skog** 

Sorpe5-1 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1914 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-2 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

3216 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-3 Bekkeløp/gjel med betydelig drenering.  3103 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-4 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

3063 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-5 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1327 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Reduserer 

Sorpe5-6 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

2998 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-7 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1904 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-8 Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

2073 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-9 Bekkeløp/gjel med betydelig drenering. 3168 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Reduserer 

Sorpe5-
10 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1845 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Reduserer 

Sorpe5-
11 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1718 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-
12 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1830 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-
13 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

2272 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-
14 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

2130 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Reduserer 

Sorpe5-
15 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

1929 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-
16 

Bekkeløp/gjel med betydelig drenering. 5376 0,5 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 
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Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Parametere* Skog** 

Sorpe5-
17 

Forsenkning med drenering. Begrenset 
løsmassedekke, stedvis sva. 

4686 0,5 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

Sorpe5-
18 

Bekkeløp/gjel med betydelig drenering. 2760 1 Xi: 3000; My: 
0,05; Stop: 5% 

Ingen 

 

8.2.7 Andre faremomenter 
Det er opplyst fra lokale at det tidligere har vært utfordringer knyttet til flom langs 
Seimsdalselva, f.eks. ved Dalavegen 44A/B og for en låve ved Dalavegen 39. Det kan ikke 
utelukkes at det kan forekomme nye fjellskred nordøst for området.  

8.3 Samlede faresoner 
8.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 35, Vedlegg 5E).  

Vest i området er det fare for snøskred og sørpeskred. De samme skredtypene kan nå inn i 
øvre, nordøstlige del av kartleggingsområdet også. Inne i selve kartleggingsområdet er det 
enkelte løsmasseskråninger som vurderes å ha fare for jordskred. Tabell 29 viser antall bygg 
fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. 

Tabell 29: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. Tall 
i parentes viser antall bygg i faresonene ved fjerning av hogstutsatt skog. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 1 (2) 0 
≥1/1000 - 5 (6) 0 
≥1/5000 - - 0 

 

8.3.2 Uten skog 
Skogen har en beskyttende effekt mot utløsning av snøskred og sørpeskred i øvre del av 
skråningene i vest og nordøst (Vedlegg 5F), men disse partiene er ikke hogstutsatt.  

Skogen vil også beskytte mot utløsning av jordskred i noen løsmasseskråninger inne i selve 
kartleggingsområdet. Ved eventuell hogst her øker skredfaren. Øvre faresoner forblir 
uendret ved eventuell hogst (Vedlegg 5E). 

8.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
NGIs vurdering (NGI, 2013) av tilstøtende område i sør avviker relativt mye fra vår vurdering. 
Det er begrenset med begrunnelse i NGIs vurdering, og vi vet derfor ikke helt hvordan NGI 
har kommet frem til deres faresoner. Selv om vi vurderer skråningen i vest som ganske aktiv 
for sørpeskred og snøskred, så fremstår partiet i overgangen mellom NGIs og vårt 
kartleggingsområde som mindre skredutsatt. Vi har vurdert det som en viss snøskredfare 
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her, men med mindre utstrekning enn NGIs faresoner tilsier. Asplan Viak vurderer også 
skredfaren her til å være noe mindre enn det som er vurdert av NGI (Asplan Viak, 2019). 

8.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er generelt knyttet betydelig usikkerhet til sørpeskred, da dette er en prosess som det 
foreligger relativt lite kunnskap om. Det er også en viss usikkerhet for det kan gå med 
flomskredaktige skred i løpene som er vurdert å ha fare for sørpeskred. Faresonene for 
sørpeskred vurderes imidlertid å være godt dekkende for områdene som kan rammes av 
flomskred dersom dette skulle vise seg å være en mer aktiv prosess enn vi har vurdert. 

Det er knyttet usikkerhet til en snøskredhendelse fra 1999 på Jamnåkre, ettersom 
modelleringer viser at det skal mye til å få snøskred til å nå bebyggelsen her. 

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 35: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 5 – Seimsdalen. 
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9 Område 6 – Øvre Årdal sør 
9.1 Områdebeskrivelse 
Området Øvre Årdal sør omfatter bebyggelsen sør for elva, med unntak av et område rundt 
Breiskredi som er kartlagt tidligere av NGI (Figur 36 og Figur 37).  

Deler av området er omfattet av aktsomhetskartet for jord- og flomskred, mens tilnærmet 
hele området er dekket av aktsomhetskartene for snøskred og for steinsprang (NVE, 2022). 

 

Figur 36: Oversiktskart over kartleggingsområde 6 – Øvre Årdal sør.  
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Figur 37: Oversiktsbilde satt sammen fra flere bilder av Øvre Årdal sør, sett mot sørvest. 
Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. 

9.1.1 Topografi 
Terrenget i selve kartleggingsområdet er stort sett slakt og ligger mellom 10 og 50 moh. 
(Vedlegg 6B). Skråningen kan grovt sett deles i fire; 1) vest ved Naustbukti, 2) ved Breiskredi, 
3) mellom Almebekken og Sitla og 4) øst for Sitla.  

Vest ved Naustbukti er terrenget svært bratt, med til dels vertikale skrenter opp til ca. 200 
moh. Også over dette er det til dels svært bratt, men også enkelte partier med ca. 30-45 
graders helning. Her avtar terrenghelningen noen ved ca. 700 moh. hvor det blir stort sett 
slakere enn 35-40 grader.  

Ved Breiskredi er det i nedre del av skråningen (på vifta) en helning på om lag 15-20 grader, 
med noe tiltakende bratthet oppover i terrenget. Over og ved siden av viften er terrenget i 
stor grad ca. 30-45 grader, men det er en del brattere skrenter innimellom. Fra ca. 4-500 
moh. er det mange partier som er brattere enn 45 grader innover i og langs sidene av 
Breiskredjuvet. Rundt og over Breiskredjuvet (900-1200 moh.) er imidlertid terrenget stort 
sett slakere enn 30 grader.  

Mellom Almebekken og Sitla er det vekselvis enkelte bratte skrenter (> 45 grader) og partier 
med helning mellom 30-45 grader, samt enkelte slakere partier. Fra ca. 400-500 moh. er det 
noen svært bratte skrenter her. Fra om lag 650 moh. slakker terrenget ut, og har helning 
som for det meste er slakere enn 30 grader.  

Øst for Sitla er det vekselvis partier med helning 30-45 grader og partier med helning 
mellom 15-30 grader. Enkelte steder er det også brattere skrenter (>45 grader). Tyinosvegen 
slynger seg frem og tilbake i skråningen og danner dermed en rekke mindre utflatinger. 
Terrenget er noe slakere fra ca. 400 moh. Fra ca. 1000 moh. avtar terrenghelningen. 
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9.1.2 Drenering 
Området avgrenses i nord av Storelvi (Utla, Tya og Sitla). Elva Sitla som er regulert renner 
gjennom den østlige delen av området. Fra skråningen i sør renner Almebekken. Også i 
Breiskredi og Hanseskredi (vest for Breiskredi) renner det vann. Det er flere andre drensløp 
hvor det trolig sporadisk renner vann i skråningen. 

9.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis. Det er også gjort observasjoner av berget i felt. 

Vest ved Naustbukti er det observert sprekker i berget som faller 60-80 grader mot nord, 
altså langs skråningsoverflaten (vedlegg 6A). Sammen med enkelte vertikale sprekker og 
sprekker som går inn i skråningen dannes det stedvis en del større overheng. Samlet sett er 
det ganske mange sprekkeavgrensede blokker, og enkelte av dem er potensielt ganske store.  

Ved Breiskredi er kun berget eksponert i skrenter ganske høyt oppe i skråningen fra ca. 4-
500 moh. Berget fremstår forholdsvis massivt, men stedvis noe skifrig. Det er observert 
enkelte overheng og sprekkeavgrensede blokker. 

Mellom Almebekken og Sitla er det et tydelig sprekkesett langs overflaten av skråningen 
som faller om lag 60-80 grader mot nord. For øvrig fremstår berget å være relativt lite 
oppsprukket, men der det sprekker opp er det forholdsvis tett mellom sprekkene. Blokkene 
som er avløst, er derfor for det meste relativt små. Det finnes imidlertid også enkelte større, 
sprekkeavgrensede blokker. Spesielt i skrentene nederst i skråningen virker de 
sprekkeavgrensede blokkene å være større enn høyere oppe. 

Øst for Sitla er det kun enkelte mindre skrenter i skråningen hvor berget er eksponert. Her 
er det observert et sprekkesett med svakt fall mot nord, samt et par vertikale sprekkesett 
som sammen danner mulighet for utfall av blokk. Berget er forholdsvis mye oppsprukket. 

9.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består selve kartleggingsområdet av elveavsetninger 
på nede på flaten og for det meste skredavsetninger i skråningen over dette. Enkelte steder 
er det kartlagt bart fjell. Marin grense i området er på ca. 100 moh. som vil si at marine 
avsetninger potensielt kan finnes i de lavereliggende delene av terrenget. 

Vest ved Naustbukti er det observert tydelige og til dels grove uravsetninger i skråningen 
over vegen (vedlegg 6A, Vedlegg 6C). 

Ved Breiskredi er det en større vifteform som tolkes å være en skredvifte (vedlegg 6A). På 
både flyfoto, skyggekart og i felt er det observert en rekke spor etter skred her, f.eks. 
blokkavsetninger, leveér, kanaler og skader på skog. På historiske flyfoto og skråfoto er det 
også observert en rekke spor etter skred som antas å ha vært relativt ferske da bildene ble 
tatt (vedlegg 6A). De tydeligste av disse er tegnet inn på registreringskart med antatt årstall. 
Den østlige delen av vifta fremstår som den mest aktive de siste 50-100 årene, men også på 
vestsiden av viften er det tydelige leveér og skredløp som tyder på historisk skredaktivitet. 
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Sentralt på vifta er avsetningene tilsynelatende noe mindre fremtredende på skyggekart, 
noe som tolkes å skyldes hyppigere snøskredaktivitet her. Øst på Breiskredvifta er det delvis 
overlapp med skredavsetninger som kommer ned fra Almebekken og et par mindre 
bekkeløp. Også her er det observert tydelige vifteavsetninger med kanaler og leveér. 

Mellom Almebekken og Sitla er det en del berg i dagen, men også en del partier med 
steinsprangur (vedlegg 6A). Uren i nedre del av skråningen er stedvis ganske grov med 
blokker primært over m3. Vegen Huldrebakken går opp på det som antas å være en 
breelvterrasse med primært grus og sand.  

Øst for Sitla er det en ur som antas å primært stamme fra steinsprang i nedre del av 
skråningen (vedlegg 6A). I underkant av denne er det en flate som antas å være masser med 
sprengstein, kanskje fra et bomberom rett i nærheten. Det er også en terrasse med antatte 
breelvmateriale av grus og sand lengst nordøst her. Videre oppover skråningen er det trolig 
noe masser som stammer fra vegbygging, men også vekselvis partier med berg i dagen og 
med ur.  

9.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer dermed 
noe tydeligere frem. Sammenligning av flyfoto fra 2006 og 2008 viser at det har kommet 
skredavsetninger ned mot Vesvegen på Breiskredvifta i denne perioden. For øvrig sees spor 
etter relativt ferske skred i øvre deler av vifta på de fleste flyfotoserier. 

Skråfoto fra 1936 viser i stor grad de samme avsetningene i skråningen som er observert 
under dagens forhold. En vifteform ved utløpet av Almebekken trer f.eks. tydelig frem på 
enkelte av bildene. På et foto fra 1949 fremstår det som at slammet til et flomskred fra 
Breiskredi har gått helt ut til Årdalsvegen, nær dagens Årdalsvegen 22 (vedlegg 6A).  

9.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av løvskog. Det er 
også enkelte flekker med både furu og gran enkelte steder i skråningen.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre utløsning av snøskred i store deler av skråningen opp til ca. 600 moh. og stedvis 
også høyere opp (Figur 38). Langs Hansaskredi (vest for Breiskredi), Breiskredi og 
Almebekken er det stedvis noe tynnere skog som kun bidrar til å redusere sannsynligheten 
for utløsning noe. I urene mellom Almebekken og Sitla er det lite skog. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i nedre del av skråningen opp til ca. 125 moh. på 
Breiskredvifta og noe øst for denne (Figur 38). Øst og vest for Sitla er det enkelte partier som 
kan være hogstutsatt.  
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Figur 38: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

9.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. I tillegg 
finnes det informasjon om 9 steinsprang og 1 jordskred på vegen nær utløpet av 
Naustbukttunnelen, lengst vest i området i tidsperioden 1996 til 2022 (Statens vegvesen, 
2022). Det foreligger ganske lite informasjon om hver enkelt hendelse, og disse er derfor 
ikke utdypet videre selv om skredhendelsene vurderes som relevante. 

Langs Tyinosvegen sørøst for området er det registrert svært mange skredhendelser, 
primært steinsprang, men også en del snøskred og noen løsmasseskred (NVE, 2022). Mange 
av disse ligger utenfor påvirkningsområdet, men også de som ligger innenfor vurderes å ha 
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begrenset relevans, da de antas å være lokale skred mot veg uten rekkevidde inn i 
kartleggingsområdet.  

I (NGI, 2013) oppgis det at «Flomskred går nærmest årlig langs hovedbekken som kommer ut 
av Breiskredjuvet. Vanligvis stanser skredmassene oppe i fjellsida, men i spesielle 
værsituasjoner med stor vanntransport kan skredene nå ned til bebyggelsen. I følge gamle 
Labergs bygdebok for Årdal skal områdene vest for Vee ha blitt påført skader fra skred både i 
1645, 1666 og mellom 1723 og 1802 og i 1903. Også i 1946 og i 1947 skal skred ha nådd 
veien og lagt grus utover dyrket mark. Det er ikke beskrevet om det var flomskred eller 
snøskred, men trolig er det snakk om begge typer.»  

Vi har også fått opplyst av Årdal Sogelag at det skal ha gått flomskred fra Breiskredi eller 
Almebekken som har kommet helt ned til elva Utla rundt 1900, noe som kanskje er 
sammenfallende med den nevnte hendelsen i 1903 (Årdal Sogelag, 2022). 

(NGI, 2013) oppgir at det går jevnlige snøskred fra Hanseskredi, Breiskreidi, et løp mellom 
Breiskredi og Almebekken og langs Almebekken (NGI, 2013).  

Elva Sitla som renner gjennom den østlige delen av området er regulert og ingen lokalkjente 
vi har snakket med kjenner til skredhendelser her. Det er imidlertid kjent at det kan bli en del 
oppbygging av masser i elveløpet ved flom, noe som blant annet skjedde den 22. okt 1956 
(Årdal Sogelag, 2022) og 11-12. nov 2022 (Årdal kommune, 2022). 

På befaringer har vi observert spor etter et steinsprang øst i området ved Naustbukti som 
trolig er fra de siste 2-3 årene (Vedlegg 6A).   

Tabell 30: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Fjellskred 1200 «Årdal. Ve i Årdal. Ei segn knyter seg til garden Ve, framafor vatnet. Der blir 

det fortalt at Breiskredi, den store skreda vest for tunet, for mange hundre år 
sidan skulle ha kome svær, og steinane skulle ha grave ned 7 gardar, og dette 
skulle ha hendt på ein kyrkjesøndag. Då folk kom att frå kyrkje (Tangen 
kyrkje? Eller ei kykje på Ve?) møtte dei restane av heimane sine ved Rausnes. 
Skredet er synleg men det er mykje overgrodd no. Under vegarbeid gjennom 
ura i nyare tid fann ein oppåsteinen til ei handkvern her. Yngve Nedrebø 
(Statsarkivet, Bergen) seier at det finst ikkje nemnt i arkiva, men utelukker 
ikkje at segna har ein kjerne av sanning i seg, og skredet må då ha gått før 
Svartedauden 1349. ”Kyrkjeåkeren” kan framleis påvisast på Ve, ved den 
gamle Vesvegen. Gjenstandar som etter segna skal ha kome frå kyrkja, sim 
Huldreduken og to lysestakar i Ve gards eige, er datert til 1300-1400-talet. Ei 
segn fortel om ei kyrkje på ve som skal ha blitt teken av steinskred. Kan 
denne segna koplast til Scriptores Rerum Danicarum, (latin, i bind III, side 65, 
red J. Langebak) om eit stort fjell som fall ned, i Sogn, år 1180. ”Fell feall i 
Sogni?» Men dette forblir framleis ei svært uklar hending.» (NVE, 2022) 

Snøskred 1940 Ifølge kommunen er det rykter om et skred som har nådd hovedelva i 
dalbunnen (NGI, 2013) (NGI, 1954). 

Snøskred 1950 På befaring er det opplyst om et snøskred som neste tok et hus over svingen 
ved Huldrebakken. På befaring er det observert en ruin i dette området som 
antas å være huset det er snakk om. Det er ukjent når dette skjedde, men 
trolig en gang på 1900-tallet. 
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Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Flomskred 1949 På et skråfoto fra 1949 er det observert tilsynelatende ferske 

flomskredavsetinger som går langt ned på flaten nordøst for Breiskredvifta. 
Slammet fra skredet ser ut til å ha nådd helt ned til Årdalsvegen i området 
der hvor Årdalsvegen 22 ligger i dag. 

Steinsprang 1966 Et steinsprang fra om lag 470 moh. har gått ned skråningen, trolig nær 
bebyggelsen ved Huldrebakken (Børstad, 1966). 

Snøskred 1968 «Breiskredi har ifølge rapporten fra Russenes (1997) vært observert helt ned 
mot garasjeanlegget som ligger rett i overkant av Vesvegen både i 1968 og 
1994.» (NGI, 2013). Vi har ikke hatt tilgang på nevnte rapport fra Russenes 
(1997).  

Flomskred 1970 På befaring ble det gitt opplysninger fra en lokalkjent om slam fra et 
flomskred hadde nådd enkelte av blokkene ved Årdalsvegen 14-20 omtrent 
rundt 1970. Flere steder kom det vann og slam ned i kjelleren på blokkene. 
Både Årdalsvegen 22 og en større fangvoll var ikke bygget på dette 
tidspunktet. Det er uvisst akkurat hvilke av blokkene som ble rammet og hvor 
langt de faste massene fra skredet gikk. 

Snøskred 1994 «Breiskredi har ifølge rapporten fra Russenes (1997) vært observert helt ned 
mot garasjeanlegget som ligger rett i overkant av Vesvegen både i 1968 og 
1994.» (NGI, 2013) Vi har ikke hatt tilgang på nevnte rapport fra Russenes 
(1997). 

Flomskred 1996 Stort flomskred skal ha nådd Vesletta ifølge rapport fra Russenes (1997) (NGI, 
2013). Vi har ikke hatt tilgang på nevnte rapport. 

Snøskred 9. mars 
2002 

Den 9. mars gikk det to våtsnøskred fra Hanseskreda i forbindelse med vind 
og stort og tungt snøfall (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2002). Skredene 
fylte opp rommet bak sikringsvollen over Vesteigane og langt ned mot 
avkjørselen for Vesvegen.  

Steinsprang 15. des. 
2006 

Steinsprang fra vegskjæring/skråning langs fv. 53. (Statens vegvesen, 2022). I 
(NGI, 2013) antas det å gjelde masser av flomskred. 

Sørpeskred 2007 Ved noen garasjer og en gammel tipp over Vesvegen er det opplyst å ha gått 
et sørpeskred med mye slam for ca. 15 år siden (Årdal kommune, 2022). Det 
er observert spor etter skredmasser på viften på flyfoto fra 2008 som ikke 
finnes på flyfoto fra 2006, og som dermed antas å representere dette 
skredet. Skredet kan kanskje sammenfalle med ett av skredene registrert på 
fv. 53 i 2006 eller 2007. 

Løsmasseskred 31. okt. 
2007 

Jord/løsmasseskred fra fjell/dalside sin medførte at gangvegen og fv. 53 ble 
dekket med et 10-15 cm lag med leire og jord. Volumet på vegen var mindre 
enn 1000 m3, og det medførte verken stengning av vegen eller vesentlige 
skader. Det var mye nedbør på skredtidspunktet. (Statens vegvesen, 2022) 

Snøskred 22. mar. 
2011 

Snøskred fra Breiskreda (vedlegg 6A) som stoppet på den østlige delen av 
vifta (Årdal Sogelag, 2022). I de 3 dagene i forkant kom det i følge XGeo 10-25 
cm nysnø i øvre del av Breiskredjuvet (NVE, 2022). 

Flomskred 11. nov. 
2022 

Jord/løsmasseskred fra ur med ca. 10 m3 skredmasser på Fv. 53. Det var 
svært mye nedbør på skredtidspunktet og flom i flere av vassdragene 
(Statens vegvesen, 2022). Hendelsen ser ut til å ha vært en lokal utglidning 
langs vegen (vedlegg 6A). 
 
I felt er det også observert et flomskred høyere oppe på Breiskredvifta som 
har nådd ned til Vesvegen med slam og vann (Vedlegg 6A og C). 
Skredmassene ser ut til å ha stoppet i høyde med baksiden av garasjene langs 
Vesvegen. Trolig har vannet tatt et nytt løp, noe som kan ha utløst 
jordskredet langs Fv. 53.  
 
På befaring er observert spor etter det som trolig er et lite flomskred bak 
vollen under Hanseskredi, antakeligvis utløst samme dag (Vedlegg 6A og C).  
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9.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
I 1965 ble det gjort en befaring ved Huldrebakken i østlig del (Børstad, Rapport over befaring 
av Årdal og Sunndal’s verks byggeområde som verket har festet av Olav Ørbech VE, 1965). 
Det vises til et 300 m3 stort parti som vurderes ustabilt og det anbefales sikring ved hjelp av 
nedsprengning, understøping og etablering av en fangvoll. Vurderingen viser også til en 
rapport fra Finn Jørstad (NGI) fra 1957, men denne har vi ikke hatt tilgang på. 

I 1966 ble det utført en ny befaring ved Huldrebakken der det ble konkludert med at 
tidligere foreslått voll pga. plassmangel ikke lot seg bygge langt nok til å beskytte alle hus. To 
hus ble derfor foreslått fraflyttet (Årdal kommune, 1966). Senere ble skråningen undersøkt 
nærmere uten at det endret på de anbefalte sikringstiltakene (Børstad, 1966).  

I 1982 ble det gjort en befaring og vurdering av tomten innerst i Sitlevegen, omtalt som 
Sitlevegen 29c (trolig i dag Sitlevegen 30) (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1982). Det 
vises til at elva Sitla er regulert, og at det blant annet har vært et overløp mot vest (mot 
tomten) som har blitt fylt igjen. Tomten frarådes i utgangspunktet bebygget på grunn av fare 
for steinsprang fra nærliggende skrent og mulig fare for flomskred fra Sitla. Det nevnes at 
ved etablering av sikringstiltak vil tomten likevel kunne benyttes. Det nevnes en rapport fra 
prof. Kolderup ved UiB fra 1964 som vi ikke har hatt tilgang til.  

I (NGI, 2013) er det oppgitt at det finnes NGI-rapporter for området fra 1999 (sikringstiltak 
mot snøskred) og fra 1957 (steinskred). Vi har ikke hatt tilgang på disse rapportene. 

I forbindelse med våtsnøskred ved Hanseskreda ble det gjort en befaring i mars 2002 (Sogn 
og Fjordane fylkeskommune, 2002). Det ble ikke vurdert å være akutt fare for at skred skulle 
gå over vollen, men det ble anbefalt å vurdere å forsterke vollen.  

NGIs vurdering fra 2013 konkluderer med fare for snøskred fra Hanseskredi, Breiskredi og 
flere skredløp langs Almebekken (NGI, 2013). Faresonene fra Breiskredi krysser hele NGIs 
kartleggingsområde, og antyder at skred også vil nå inn i kartleggingsområdet for 
inneværende rapport.  

Ved Hydroparken langs elva (rett nord for kartleggingsområdet) har Skred AS tidligere gjort 
en grov og en detaljert vurdering av skredfaren (Skred AS, 2016; Skred AS, 2016). Årlig 
sannsynlighet for skred vurderes å være mindre enn 1/5000.  

9.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Ved Huldrebakken er det en voll som antas å stamme fra 1965/1966 (Børstad, 1965). 

I 1999 ble det bygget en ledevoll som er ca. 245 m lang og 10 m høy i vestlig del av området 
under Hanseskredi (NGI, 2013).  

På østsiden av viften under Breiskredi er det bygget en ca. 10 m høy og 140 m lang fangvoll 
som skal sikre mot snøskred som går øst for Breiskredi (NGI, 2013).  
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Ved Sitlevegen er det etablert en voll. Denne antas å være etablert etter 1982 ettersom den 
ikke omtales i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1982).  

Ved Naustbukti er det etablert et 105 m langt fanggjerde fra tunnelmunningen og østover 
langs vegen (vedlegg 6A). Fanggjerdet overlapper delvis med en fangvoll som er etablert som 
tørrmur på begge sider med en lengde på ca. 100 m. Vi har ikke funnet nærmere 
dokumentasjon på verken fanggjerdet eller fangvollen. Gjerdet er anslagsvis 5 m høyt, mens 
vollen er 1,5-3 m høy oppstrøms. Vollen ligger imidlertid svært tett på terrenget. Begge 
tiltakene er ifølge kommunen utført omtrent i 2018 (Årdal kommune, 2022). 

I NVE Atlas finnes det i tillegg informasjon om noe erosjonssikring langs elva (NVE, 2022). 

9.2 Vurdering av skredfare 
9.2.1 Steinsprang 
Vest ved Naustbukti har det kommet en rekke steinsprang ned mot vegen tidligere. Det er 
registrert 10 hendelser siden 1996, noe som tilsier et skred hvert 2-3 år på vegen. Det antas 
å være en god del underrapportering, slik at reell skredhyppighet trolig er enda høyere. 
Berget i skråningen har oppsprekking som tillater utfall av både større og mindre partier. Vi 
vurderer at løsnesannsynligheten er høy i dette partiet. Det er også aktuelt med flogstein 
her, da det er enkelte sva i underkant av skrentene som steinsprang kan treffe og hvor 
fragmenter kan slynges ut. 

Grensen for kartleggingsområdet ligger om lag 30-80 m ut fra foten av skråningen i relativt 
flatt terreng, med lengst avstand i sør hvor skråningen er brattest. Vi vurderer det som lite 
sannsynlig at vanlige rullende og sprettende steinsprang skal kunne nå ut til 
kartleggingsområdet, spesielt når det er et fanggjerde og en fanggrøft som vil stoppe en stor 
andel av skredene. Flogstein som har stor spretthøyde forventes imidlertid å kunne gå over 
fanggjerdet. Det er gjort modelleringer i RockyFor3D i skråningen (Vedlegg 6D), men disse er 
ikke tillagt særlig vekt, og vurdering av utløpslengder for flogstein er vurdert skjønnsmessig.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang (i form av flogstein) er større enn 
1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100 vest i kartleggingsområdet ved Naustbukti. 
Steinsprang som kommer rullende ned skråningen forventes å stoppe opp enten i 
fanggjerdet/fanggrøften eller i det flate terrenget mellom skråningen og 
kartleggingsområdet.  

Skogen i skråningen vurderes å kun ha ubetydelig effekt på utløp av flogstein. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Ved Breiskredi kan det løsne steinsprang mange steder i skråningen. Det vurderes imidlertid 
som veldig lite sannsynlig at steinsprang skal forsere vifta og nå inn i kartleggingsområdet. Vi 
vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/5000 sentralt i denne 
delen av kartleggingsområdet. Skogen i skråningen har ikke vesentlig betydning for denne 
vurderingen. 
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Mellom Almebakken og Sitla er registrert en steinspranghendelse i 1966. I tillegg er det 
observert en rekke blokk som antas å stamme fra steinsprang i bakkant av fangvollen ved 
Huldrebakken. Berget i løsneområdene ved ca. 4-500 moh. har noe oppsprekking som tillater 
utfall. I tillegg er det mulig å få remobilisering av blokk som ligger i urer og bratte partier i 
skråningen mellom 100-400 moh. 

Det er observert grove urmasser i skråningsfoten, men i liten grad ut over dette. Det er 
heller ikke observert noen særlige avsetninger utenfor urfoten eldre skråfoto. Det kan 
tenkes at enkelte blokk har blitt fjernet eller ikke er synlige på eldre skråfoto. Samtidig er det 
ingen kjente hendelser som tyder på at steinsprang har nådd bebyggelsen hyppig i området. 
Nedre del av uren er svært grov, noe som på den ene siden tyder på at steinsprang kan bli 
ganske store i området, men på den andre siden vil en slik ur bremse mindre blokk relativt 
effektivt.  

Modelleringer i RockyFor3D med 1 m3 viser at vollen over Huldrebakken har stor effekt og at 
få steinsprang forserer denne. For øvrige deler av området viser modelleringene mulighet 
for at steinsprang kan passere terrassen øst for Huldrebakken og gå ned mot øvrig 
bebyggelse i ekstreme tilfeller. Modelleringene tar ikke hensyn til at løsnehyppighet varierer. 
Basert på mengden avsetninger kan det virke som at løsnehyppigheten er marginalt høyere i 
bakkant av vollen enn lenger øst.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 sørøst i kartleggingsområdet. Vi vurderer at vollen bak Huldrebakken har god effekt 
mot skred med årlig sannsynlighet større enn 1/100 og 1/1000, men at sjeldnere skred kan 
passere denne.  

Det er noe skog i enkelte partier i skråningen, mens urene er tilnærmet frie for skog. 
Steinsprang som er dimensjonerende for faresonene er av såpass stor størrelse av skogens 
betydning er liten. Det er lite av skogen i skråningen som vurderes som hogstutsatt. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Øst for Sitla er det en tydelig uravsetning ned mot flaten ved bebyggelsen. I skråningen 
oppstrøms herfra er det strengt tatt registrert en rekke steinsprang, men disse er registrert 
på Tyinosvegen som slynger seg frem og tilbake i skråningen. Selv om det er teoretisk mulig 
at steinsprang går over vegen flere ganger, vil det i praksis være løsneområdene i den lavere 
delen av skråningen som er mest aktuelle som løsneområder. En skrent er relativt 
gjennomgående over området ved om lag 120-150 moh. Det kan også være mulig å få 
steinsprang fra en skrent ved ca. 250-300 moh., men steinsprang herfra må passere et 
relativt slakt parti i skråningen og vegen to ganger. Det lavest-liggende løsneområdet regnes 
derfor som mest aktuelt. Skrentene her er bare ca. 5-15 m høye, og har en viss 
oppsprekking, men steinsprang forventes ikke å være veldig hyppige. 

Uren i nedre del av skråningen bærer preg av steinsprang, men kanskje også noe masser som 
er kommet ned i forbindelse med bygging av vegen. Det er observert noe blokk ut på en liten 
flate ved foten av uren. Modelleringer i RockyFor3D med 1 m3 blokk antyder utløpslenger ut 
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på denne flaten og i enkelt tilfeller helt til bebyggelsen. Vi vurderer at utløp til bebyggelsen 
vil være svært sjeldne, og at sannsynligheten for dette er mindre enn 1/5000.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den østlige delen av kartleggingsområdet.  

Det er noe skog i skråningen, men relativt begrenset i området nedstrøms for 
løsneområdene, og denne er ikke hogstutsatt. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er 
fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

9.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det ganske få punkter i selve skråningen over 
kartleggingsområdet. De punktene som finnes, viser stort sett lite eller ingen bevegelse. Det 
er imidlertid noen unntak: 

- I Rausdalen øst for Sitla er det registrert noe bevegelse i grunnen langs vegen. Basert 
på ortofoto fremstår dette som et område hvor det nylig har blitt anlagt en fylling, og 
det er dermed naturlig å forvente noe setninger i denne. 

- Mellom Almebekken og Sitla er det registrert noe bevegelse i tre områder. Ortofoto 
viser at disse områdene er urer, og dermed vil det også her være forventet at det er 
noe bevegelse. 

- I terrenget over Breiskredjuvet er det registrert svært mange punkter med lite eller 
ingen bevegelse, men også en del sporadisk plasserte punkter med mye bevegelse. 
Punktene er tilsynelatende spredt tilfeldig rundt omkring i terrenget, og stemmer 
ikke overens med observerte strukturer i berget. Bevegelsene kan kanskje skyldes 
lokalt sig i løsmasser, eller eventuelt en form for feil i datagrunnlaget. Det ansees 
som lite sannsynlig at de representerer storskala bevegelse i berggrunnen. 

Vest ved Naustbukti er det ikke observert konkrete spor som tyder på større, avgrensede 
partier som kan utgjøre kildeområder for steinskred. Dersom større utfall skulle forekomme, 
forventes det likevel at massene vil stoppe i området rundt vegen, og at kun flogstein fra 
steinskredet vil nå inn i kartleggingsområdet. Vurderingene og faresonene for steinsprang 
ansees derfor å være dekkende også for steinskred. 

Ved Breiskredi er det heller ikke observert spor etter større, sprekkeavgrensede partier. 
Eventuelle utfall av selv relativt store steinskred vil forventes å stoppe før eller på 
Breiskredvifta, og ikke nå inn i kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for steinskred her er mindre enn 1/5000.  

Mellom Almebekken og Sitla er det en del skrenter og brattere partier, men det ikke 
observert spor som tyder på mulighet for større utfall. Det er heller ikke observert spor etter 
tidligere steinskred. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred her er mindre 
enn 1/5000. 

Øst for Sitla er det ikke observert spor som tyder på mulighet for større utfall. Dalen langs 
Sitla (Rausdalen) er ikke undersøkt i detalj, og det kan ikke utelukkes eventuelle utfall her 
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med påfølgende oppdemming av elva. Det er imidlertid ikke fremkommet informasjon som 
tyder på at slike skred har forekommet tidligere, og avsetningene fra Sitla i 
kartleggingsområdet bærer bare preg av elvetransport, ikke skred. Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for steinskred her er mindre enn 1/5000. 

Eventuell hogst av skog vil ikke ha betydning for vurderingen av steinskredfare. 

9.2.3 Snøskred 
Inne i kartleggingsområdets sørøstlige del er det noen skråninger som er brattere enn 27 
grader, og som teoretisk sett kunne vært løsneområder for snøskred. Skråningene er lave, og 
vi vurderer at snøskred med skadepotensiale ikke vil kunne løsne fra skråningene. Dette 
gjelder også for en situasjon uten skog.  

Vest ved Naustbukti er det ikke terreng som er egnet for utløsning av snøskred. Snøskred 
vurderes derfor ikke å være en aktuell skredtype her.  

Ved Breiskredi er det flere mulige løsneområder for snøskred (Tabell 31). Det mest aktuelle 
er trolig inne i selve Breiskredjuvet, men også Hansaskredi i vest og to skredløp øst ved 
Almebekken vurderes å være aktuelle. Inne i selve Breiskredjuvet er det også en rekke ulike 
mulige løsneområder, men det er trolig det største og høyestliggende av disse (Sno 6-1) som 
representerer skredene som har gått lengst. Løsneområdene ligger i le for sørlige og 
sørvestlige vinder og kan trolig få mye snødrift ved slike forhold. Spesielt det øverste 
løsneområdet i Breiskredjuvet vurderes å kunne få mye snødrift.  

Historikken i området tyder på at snøskred har nådd ned til garasjene langs Vesvegen i 1968 
og 1994. I tillegg har Breiskredi ifølge ryktene nådd elva en gang kanskje rundt 1940. Det er 
også fortalt om en skredhendelse fra Almebekken som har nådd nesten til et hus over vest 
for svingen ved Huldrebakken. Det finnes også bilder av et snøskred på øvre del av vifta fra 
2011.  

Spor i vegetasjonen tyder på relativt hyppig skredaktivitet i øvre del av terrenget fra alle de 
nevnte skredløpene. Det at leveér og kanaler fremtrer mindre tydelig på skyggekart i midtre, 
nordlig del av Breiskredvifta kan også tyde på at snøskred forekommer hyppigere her enn på 
sidene av viften.  

Det er gjort modelleringer i RAMMS for de aktuelle skredløpene (Vedlegg 6D). For Breiskredi 
viser modellkjøringene at skred med antatt løsnefrekvens på både 100 år, 1000 år og 5000 år 
kan nå elva over varierende bredde. For Hansaskredi viser RAMMS-modelleringer at noe av 
skredet fanges opp av ledevollen, mens noe går rett mot nord. Skredutløp fra RAMMS-
modelleringer med ulike løsnesannsynligheter gir utløp henholdsvis til øvre bebyggelse 
(1/100), til Vesvegen (1/1000) og til Fv. 53 (1/5000). Modellkjøringer fra løsneområdene ved 
Almebekken gir i liten grad utløp inn i kartleggingsområdet.  

Beregninger med Alfa-Beta gir alfa-punkt omtrent ved Fv. 53 for Hansaskredi og midt på 
idrettsplassen nord for Storelvi for Breiskredi. Begge disse resultatene ansees som svært 
konservative.  
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I lys av forventet klimautvikling, vurderer vi at tørre snøskred vil forekomme marginalt 
sjeldnere i fremtiden enn det har gjort historisk de siste ca. 100 årene. Modellkjøringene i 
RAMMS vurderes derfor å være noe konservative i forhold til forventet utløp. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000 i 
utløpet av Breiskredi. For Hansaskredi og Almebekken vurderes den årlige sannsynligheten 
for snøskred å være mindre enn 1/5000 inn i kartleggingsområdet.  

Skogen vurderes å ikke ha noen effekt for skred fra Breiskredi, da det ikke er noe skog i 
løsneområdet og skredene er svært store. I løsneområdet til Hansaskredi (Sno 6-4) er det 
noe skog som reduserer løsnesannsynligheten noe, men denne er ikke hogstutsatt. For 
øvrige skredløp har heller ikke hogstutsatt skog noen betydning for skred som er 
dimensjonerende for faresoner. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det 
derfor ingen endring i faresonene. 

Ved Breiskredi er det også aktuelt med skredvind fra snøskred, ettersom det er et langt 
skredløp med store volum og mulighet for store hastigheter. Vi kjenner ikke til noen 
konkrete hendelser hvor skredvind har vært registrert, så vi antar det vil forekomme relativt 
sjeldent. Det er primært skred fra hovedløpet i Breiskredi som vurderes aktuelt for 
skredvind.   

Vi har beregnet utløp for skredvind ved hjelp av RAMMS::Extended for løsneområde Sno6-1, 
altså det øverste og største løsneområdet i Breiskreda. I beregningene har vi brukt følgende 
generelle parametre:  

- Temperatur i løsneområdene er skalert fra -5,0 °C på 900 moh. til høyden av 
løsneområdet, med en gradient på 0,3 °C/100 m. 

- Densitet av snø i løsneområdene er 200 kg/m3. 
- Maksimum erosjonsdybde er satt til 0,2 m, og densitet av medrevet snø er 

200 kg/m3. 
- Beregningene er gjort uten å ta hensyn til skog. 
- Friksjonsparametere er µ=0,38 og ξ=1900 m/s2.  
- Cloud drag er satt til 2,0. 
- Kohesjon = 0,75. 

Bruddkanthøyder er som gitt for beregninger for scenario 1/1000 og 1/5000 med 
RAMMS::Avalanche, vist i Tabell 31. Beregningene viser, som forventet ut fra topografi og 
skredvind-dynamikk, at skredvind i enda større grad enn faste masser vil gå rett frem (nord) 
fra utløpet av gjelet (Vedlegg 6D). Beregningene viser et forholdsvis smalt område som 
treffes av skredvind. Det forventes at variasjoner i egenskaper ved skredet gjør at de også 
kan treffe noe lenger mot øst og mot vest enn modellkjøringene tilsier. Vi har valgt å tolke at 
trykk fra skredvind på mer enn 3 kPa vil kunne gi skredskade av betydning. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for skredvind fra snøskred er større enn 1/1000 og 
1/5000 i utløpet av Breiskredi. Skredvind forventes å kunne ha skadepotensiale nord for elva 
med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og over et litt bredere område nord for elva med 
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årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Skredvinden forventes dermed å kunne berøre 
uteområder på idrettsplassen, men vurderes ikke å ha skadepotensiale mot bebyggelse.  

Skogen vurderes ikke å være av betydning for vurdering av skredvind.  

Mellom Almebekken og Sitla er det identifisert noen teoretisk mulige løsneområder for 
snøskred (Tabell 31). Det er også gjort modellkjøringer fra disse, selv om disse kjøringene 
vurderes som urealistisk store. En kombinasjon av lav løsnesannsynlighet og lav 
sannsynlighet for utløp som kan nå kartleggingsområdet gjør at vi vurderer faren for 
snøskred fra disse å være mindre enn 1/5000.  

Øst for Sitla er det ikke terreng som er egnet for utløsning av snøskred. Snøskred vurderes 
derfor ikke å være en aktuell skredtype her.  

Tabell 31: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 100 
år (cm) 

Brudd-
kant 1000 
år (cm) 

Brudd-
kant 5000 
år (cm) 

Effekt 
av skog 

Sno6-1 Topografisk egnet i stor skål. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Mye 33874 105 130 150 Ingen 

Sno6-2 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-SØ-
vind. Moderat ruhet. 

Noe 7541 80 95 115 Reduse
rer 

Sno6-3 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Noe 14517 80 95 115 Reduse
rer 

Sno6-4 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Noe 21899 80 95 115 Reduse
rer 

Sno6-5 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Noe 3377 80 95 115 Ingen 

Sno6-6 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Noe 3805 80 95 115 Ingen 

Sno6-7 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Noe 2969 80 95 115 Reduse
rer 

Sno6-8 Moderat egnet topografi. 
Stor henteflate ved S-vind. 
Stor ruhet. 

Lite 5399 55 65 75 Ingen 

Sno6-9 Ganske avblåst topografi. 
Noe henteflate ved S-vind. 
Moderat ruhet. 

Lite 7040 55 65 75 Hindrer 
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9.2.4 Jordskred 
I skråningene sør for kartleggingsområdet er det for det meste skrint med løsmasser. Der 
hvor det finnes løsmasser i bratt terreng vil eventuelle jordskred ha utløp ned i gjel og 
kanaler som er vurdert for flomskred. Slike skred er derfor omtalt i kapittelet om flomskred. 

Mellom Almebekken og Sitla er det en breelvavsetning med en bratt løsmasseskråning 
nedstrøms (nord) for Huldrebakken. Det er ikke observert tegn på større utglidninger her. 
Siden massene antas å stamme fra breelv består det trolig primært av grus og sand, og lite 
finstoff. Det forventes ingen større utglidninger, men det kan ikke utelukkes at det kan 
forekomme mindre overflateskred og/eller remobilisering av blokk i skråningen. Utløp herfra 
er vurdert skjønnsmessig og det er ikke utført noen modelleringer i RAMMS. Vi vurderer at 
den årlige sannsynligheten for mindre jordskred er større enn 1/5000, men mindre enn 
1/1000 og 1/100.  

Skogen i skråningen kan være hogstutsatt. Ved eventuell hogst vurderes sannsynligheten for 
utløsning å øke, slik at årlig sannsynlighet i skråningen er større enn 1/1000 og 1/5000. 

9.2.5 Flomskred 
Den har skjedd en rekke historiske flomskred i området, noen av dem kanskje 
overgangsformer fra sørpeskred. Breiskredi er det mest aktive løpet hvor det nærmest årlig 
går flomskred. I Hanseskredi vest for Breiskred og mellom Breiskredi og Almebekken er det 
også flere mulige flomskredløp (Tabell 32).  

Vest ved Naustbukti vurderes flomskred å ikke være aktuelt, da det ikke er noen egnede løp 
her. 

Ved Breiskredi er det tydelige spor som tolkes å stamme fra flomskred. Trolig varierer 
skredene på et spekter fra rene flomskred til masseførende sørpeskred, og i kanskje i enkelte 
tilfeller også mer rene sørpeskred. Det er imidlertid såpass mye tilgjengelige løsmasser løpet 
at rene sørpeskred uten masseføring forventes å være sjeldent. Basert på ortofoto og 
historikk virker den østlige delen av vifta å ha vært mest aktiv de siste ca. 70 årene. På 
skyggekart er det også svært tydelige spor etter flomskred på den vestlige delen av vifta. 
Sentralt på vifta er det også spor etter flomskred, men her er terrenget noe mer utjevnet, 
noe som kanskje skyldes mer snøskredaktivitet på denne delen av vifta. Vi tolker at hele 
viften historisk sett har hatt flomskredaktivitet, og at det må ha vært relativt hyppige skred 
for å danne landformene som er observert.  

Historiske flomskredhendelser har trolig gått ned i området rundt Årdalsvegen 16-20 minst 
tre ganger de siste 75 årene og i tillegg til Vesvegen rundt 2007 og i nov. 2022. Med andre 
ord har flomskred store nok til å nå ytterkanten av vifta i øst forekommet ca. hvert 15-25 år.  

Ved rotpunktet på vifta er løpet skåret ned ca. 3-4 m, slik at små og mellomstore skred trolig 
fortsatt vil dreie mot nordøst. Selv om det er størst sannsynlighet for at nye skred også 
dreier mot nordøst fra rotpunktet, er det også mulig at fremtidige flomskred vil gå rett frem 
(nord) eller mot vest på vifta.  Det kan f.eks. skje hvis et flomskred kommer i flere pulser der 
første puls fyller opp løpet på rotpunktet og/eller eroderer nye løp mot vest. Det kan også 
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forekomme ved at avsetninger fra snøskred legger seg i skredløpet ved rotpunktet. 
Flomskred mot nord og vest vurderes altså å være mindre sannsynlig enn skredutløp mot 
øst, men likevel ikke usannsynlig, spesielt ved større hendelser. Skred av størrelsen som har 
nådd langt ut fra vifta i øst vil også kunne nå langt ut i nord og vest.  

Modelleringer i RAMMS av flomskred viser at det med store volum er fullt mulig å få 
flomskred som går langt ut på vifta (Vedlegg 6D). Modelleringene følger i stor grad dagens 
løp.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred fra Breiskredvifta er større enn 1/100, 
1/1000 og 1/5000. Sonene med årlig sannsynlighet større enn 1/100 og til dels 1/1000 
omfatter primært dagens løp på østlig del av vifta. Sonene med årlig sannsynlighet 1/5000 
og til dels 1/1000 omfatter også andre deler av vifta, da det vurderes fullt mulig å få større 
flomskred også mot nord og vest på Breiskredvifta. Vurderingene omfatter både rene 
flomskred og masseførende sørpeskred.  

Ved eventuell hogst kan det bli mindre skog på de ytre delene av Breiskredvifta. Hogst vil 
ikke påvirke hyppigheten på flomskred. Skredene som ligger til grunn for faresonene 
forventes å være ganske store. Fjerning av skog kan medføre mindre friksjon for skred og 
dermed marginalt lengre utløp. Men det kan også medføre at mindre løsmasser og 
vegetasjon inkorporeres i skredet, og dermed marginalt kortere utløp. For en situasjon hvor 
hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Mellom Breiskredvifta og Almebekken er det flere drensløp som tolkes å være 
flomskredutsatt. Det er relativt tydelige flomskredavsetninger i området mellom den østlige 
delen av Breiskredvifta og Almebekken. På lik linje med sentralt på Breiskredvifta er 
imidlertid terrenget noe glattet, trolig som følge av snøskredaktivitet.  

Modellkjøringer i RAMMS tyder på mulighet for utløp ned på veg og i enkelte tilfeller mot 
bebyggelse.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 fra bekkene rundt Almebekken. Faresonene for disse skredløpene blander seg med 
flomskred fra Breiskreda som i enkelte tilfeller også kan gå langt mot øst.  

På samme måte som for Breiskredvifta vurderes eventuell hogst av skog å ikke medføre 
endring i faresonene.  

Mellom Almebekken og Sitla er det noen partier hvor det kan ansamles vann som vil 
drenere over svaberg og ned i områder med urmasser. Det er imidlertid ikke observert 
avsetninger etter flomskred her. Flomskred vurderes derfor å ikke være aktuelt i disse 
drensløpene.  

Øst for Sitla vurderes det heller ikke å være egnede løp for flomskred. Der Sitla kommer inn i 
kartleggingsområdet er det en vag antydning til en vifteform, men denne vurderes å stamme 
fra flomtransport av masser, ikke flomskred. 
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Tabell 32: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum. 

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m) 

Flom6-1 Drensløp med mye løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1934 2 

Flom6-2 Drensløp med mye løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

3299 2 

Flom6-3 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 8104 2 
Flom6-4 Drensløp med mye løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
1589 1 

Flom6-5 Drensløp med mye løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2269 1,5 

Flom6-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2053 1 

 

9.2.6 Sørpeskred 
Sørpeskred forekommer trolig i området. Samtidig forventes det at de følger samme løp som 
flomskred, og at de som regel drar med seg mye masser. I vurderingen av flomskred er det 
tatt hensyn til både rene flomskred og overgangsformer mot sørpeskred som er mer 
tyntflytende. Sørpeskred ansees derfor omfattet av vurderingene i flomskredkapittelet, og 
utredes ikke videre her. 

9.2.7 Andre faremomenter 
Elvene Sitla og Storelvi er kjent for å kunne være flomutsatt.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsvatnet for de lavereliggende 
delene av kartleggingsområdet.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

9.3 Samlede faresoner 
9.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 39, Vedlegg 6E).  

Vest i området er det fare for steinsprang (flogstein). Sentralt i området er det fare for 
flomskred og snøskred, inkludert skredvind. I den østlige delen av området er det fare for 
steinsprang, samt jordskred fra en lokal løsmasseskråning. Tabell 33 viser antall bygg fra 
sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. Det bemerkes 
imidlertid at en del bygg som er «friskmeldt» i NGIs kartlegging fra 2013, vil komme innenfor 
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faresoner iht. vår vurdering. Disse byggene er ikke medregnet, da vi ikke har tegnet nye 
faresoner for området vurdert av NGI. 

Tabell 33: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. Tall 
i parentes viser antall bygg i faresonene ved fjerning av hogstutsatt skog. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 2 0 0 
≥1/1000 - 0 (4) 2 
≥1/5000 - - 4 

 

9.3.2 Uten skog 
Skogen i øvre del av skråningen øst og vest for Breiskredi vurderes stedvis å ha en 
beskyttende effekt mot utløsning av snøskred (Vedlegg 6F). Denne skogen er imidlertid ikke 
hogstutsatt.  

Det er også skog i en løsmasseskråning øst i kartleggingsområdet som vurderes å beskytte 
mot utløsning av jordskred, og som er hogstutsatt (Figur 38). Ved eventuell hogst vil 
skredfaren her øke (Vedlegg 6E). 

9.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Området rundt Breiskredvifta ble kartlagt av NGI i 2013, og de har oppgitt snøskred som 
dimensjonerende faretype (NGI, 2013). Flomskred er nevnt i rapporten, men ikke oppgitt i 
vurderingen av faresonene. For snøskred (faste masser) er det relativt bra samsvar mellom 
våre vurdereringer og NGIs vurderinger. Vi har imidlertid vurdert at det også kan være fare 
for skredvind bra Breiskredi, noe som fører til noe større faresoner. 

For flomskred er det avvik mellom våre faresoner og NGIs vurdering som ikke oppgir denne 
skredtypen som dimensjonerende. Vi mener det er behov for faresoner for flomskred som 
dekker store deler av Breiskredvifta av følgende årsaker: 

- Geomorfologi tyder på skredavsetninger (kanaler og leveér) etter flomskred på hele 
viften.  

- De historiske hendelsene viser at flomskred har nådd ytterkanten av vifta sentralt/i 
øst flere ganger. Fire skredhendelser de siste 55 årene har nådd ytterkanten av NGIs 
faresone med årlig sannsynlighet 1/100. 

- Selv om østsiden av viften har vært mest aktiv nylig, er kanalen ved rotpunktet bare 
3-4 m nedskjært, og det er derfor ikke usannsynlig at fremtidige skred kan endre løp 
og gå ned på vestsiden av viften.  

9.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 39: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 6 – Øvre Årdal sør. 
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10 Område 7 – Øvre Årdal nord 
10.1 Områdebeskrivelse 
Området Øvre Årdal nord omfatter det meste av bebyggelsen i Øvre Årdal nord for Storelvi 
(Figur 40 og Figur 41). Store deler av skråningene er imidlertid kartlagt tidligere av NGI. I 
praksis er det bare et parti av skråningen på ca. 350 m nord ved Øvstetun som er relevant å 
utrede, mens resten av området ansees omfattet av NGIs vurdering fra 2013.  

Tilnærmet hele skråningene er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred, for 
steinsprang og for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 40: Oversiktskart over kartleggingsområde 7 – Øvre Årdal nord.  
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Figur 41: Oversiktsbilde satt sammen fra flere dronebilder av Øvre Årdal nord, sett mot 
nordøst. Bildet er satt sammen fra flere bilder. Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. 

10.1.1 Topografi 
Kartleggingsområdet ligger for det meste på en flate som er om lag 8-10 moh. Herfra stiger 
terrenget med helning på mellom ca. 30-45 grader mot nord over Øvstetun (Vedlegg 7B). 
Ved ca. 50-75 moh. og ved 125-150 moh. er det enkelte vertikale skrenter (vedlegg 7A). Der 
hvor Fardalsvegen slynger seg oppover skråningen lengst vest er det jevnt over noe slakere 
terreng. Fra ca. 150-175 moh. avtar terrenghelningen. Herfra og mot nordøst utgjør 
terrenget en vag skålform med terreng mellom 10-25 grader opp til ca. 225-250 moh. hvor 
helningen tiltar. Fra 350 moh. er det enkelte partier brattere enn ca. 60 grader. Terrenget 
stiger opp til ca. 700 moh. hvor det er en terrengrygg som drenerer mot vest og øst, vekk fra 
kartleggingsområdet og påvirkningsområdet.  

10.1.2 Drenering 
Det er ingen markerte drensløp i området foruten Fardalselva som drenerer ned vest for 
kartleggingsområdet.  

10.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis, stedvis med noen tynne ganger (intrusjoner) av granodioritt. 

I nedre del av skråningen, delvis inne i kartleggingsområdet er det observert sprekker som 
faller ut ca. 20-40 grader mot sør, dvs. ut av skråningen. Disse danner stedvis overheng og 
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stedvis glideplan. Det er også observert enkelte vertikale sprekker som til sammen gjør at 
berget fremstår forholdsvis oppsprukket og med en god del sprekkeavgrensede blokker. 

I øvre del av skråningen over kartleggingsområdet (ca. 200-700 moh.) er berget preget av 
eksfoliasjonssprekker, samt et par sub-vertikale sprekkesett (vedlegg 7A). Her er det 
observert mulighet for noe større blokkavgrensninger.  

10.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består selve kartleggingsområdet av elveavsetninger 
på deler av flaten og bart fjell i mesteparten av skråningen. Det er også kartlagt noe 
skredavsetninger i påvirkningsområdet over kartleggingsområdet, i sørlig del av Fardalen.  

Avgrensningen mellom elveavsetninger og bart fjell fremstår svært upresis, trolig med flere 
hundre meter. I felt er det antatt å være elve- eller breelvavsetninger på hele flaten som 
ligger rundt 8-10 moh. (Vedlegg 7C). Nedre del av skråningen ved Øvstetun er tydelige 
skredavsetninger fra steinsprang (vedlegg 7A). I øvre del av skråningen er det mye berg i 
dagen, men også noen lokale skredavsetninger, blant annet en større blokk som 
tilsynelatende ligger nesten på kanten ned mot nedre del av skråningen (vedlegg 7A). 

Marin grense i området er på ca. 100 moh. som vil si at marine avsetninger potensielt kan 
finnes i de lavereliggende delene av terrenget. 

10.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem. På flyfoto fra 2006 er det observert spor etter en 
skredhendelse ned mot Fardalsvegen som samsvarer med plassering av et skred i 2001.  

Skråfoto fra området fra 1936-1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over 
terrenget i en situasjon med noe mindre vegetasjon og bebyggelse enn i dag (vedlegg 7A). 
Det er ikke observert konkrete skredavsetninger som ikke er synlige i dag på disse bildene. 

10.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av primært løvskog, 
med enkelte innslag av furu, spesielt i den øvre delen av påvirkningsområdet.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred i den sentrale delen av skråningen fra ca. 200-
300 moh., samt enkelte steder høyere oppe også (Figur 42). Øvrige deler av skråningen har 
også skog som vil bidra til å redusere mulighet for utløsning av snøskred. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i enkelte partier lengst vest i påvirkningsområdet, men 
mesteparten av skogen forventes å ikke bli hugget (Figur 42). 
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Figur 42: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

10.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. Vi har 
ikke fått informasjon om ytterligere skredhendelser i området fra lokalkjente. 
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Tabell 34: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Jordskred 25. jul. 

1669 
«Årdal. Øvstetun, i nordenden av Årdalsvatnet, vart råka av skred i 1669, truleg 
stein- og jordskred, saman med flaum. Avtaksforretning om dette vart gjort i 
1683, og i 1678 kom flaum og skred på nytt, og gav ny avtaksforretning. Raserte 
garden slik at den «aldri staar til at forbedre.» Sjå 1839, idnr. 14795. 
Kartreferansen er omtrentleg.» (NVE, 2022) 

Steinsprang 22. jun 
1832 

«Årdal. Hestatun i Øvre Årdal. Den 22. juni 1832 omkom av steinsprang Ole 
(Olav) Endresen, 27 år gammal, med bustad Endregarden på Hestatun, «blev 
knust af en steen og døde nogle dage efter.» Hestatun låg om lag der 
Storevegen (bustadområde) er i dag, men dette skjedde i arbeidet med 
vatningsveiter, den såkalla Urdaveiti. Ho ligg på mur frå Hundebetet til fremste 
Bakkeplassen, og vart bygd i 1832. Det var der Ole fekk så stor skade under 
arbeidet at han miste livet. Området nedanfor er såpass rasfarleg at det er ikkje 
blitt bygd der. Det er anlagt kyrkjegard der, og for nokre år sidan rasa det ned 
stein som gjekk tvers over veita og ned på kirkegarden. Veita er i dag brukt som 
turveg. Sjå år 1838, idnr. 14782. Kartreferansen er omtrentleg.» (NVE, 2022) 

Snøskred 8. mar. 
1838 

«Årdal. Hestatun i Øvre Årdal. Den 8. mars 1838 omkom Håvard Andersen, 46 
år, «omkom i et sneskred.» Manglar informasjon om nærare lokalisering. 
Hestatun låg om lag der Storevegen (bustadområde) er i dag, men kan dette ha 
skjedd i samband med vedhogst i bratt li eller køyring av høy ned frå utløe? Sjå 
år 1832, idnr. 14783. Kartreferansen er plassert i fjellside ved garden.» (NVE, 
2022) 

Steinsprang 3. mai 
1939 

«Årdal. Øvstetun, i Øvre Årdal. Den 3. mai 1939 «omkom i et steenskred» ei 
jente på 14 år med bustad på Øvstetun. Manglar informasjon om nærare 
lokalisering. Kartreferansen er plassert ved Øvstehtun.»  (NVE, 2022) 

Steinsprang 2001 Fra toppen av skråningen gikk det et steinsprang/steinskred. Enkelte av 
steinene som kom ned på vegen var så store som hus, og måtte sprenges bort 
(Årdal kommune, 2022). Enkelte lokale anslår at dette skjedde på 1990-tallet. På 
flyfoto fra 2006 er det observert tydelige spor i skråningen som stemmer 
overens med beskrivelsen av skredet. 

Steinsprang 2005 Det gikk et steinsprang ovenfor Uravegen barnehage. Mye stoppet i en voll, 
men en blokk på ca. 250 kg traff barnehagen om lag 1 m oppe på veggen hvor 
den gjorde skade (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2005).  

Steinsprang 2010 «Et steinfragment (flogstein) skal også ha nådd ut på kirkegården 2-3 år siden.» 
(NGI, 2013) 

Steinsprang 26. mai 
2022 

Det gikk et steinsprang ned på gangveien bak barnehagen rundt Kristi 
Himmelfartsdag 2022 (Årdal kommune, 2022). Spor etter dette skredet ble også 
observert på befaring fra tursti (vedlegg 7A). 

 

10.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
I forbindelse med et steinsprang ved Uravegen barnehage ble det i 2005 utført en vurdering 
av skredfare med anbefalinger til sikringstiltak (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2005). 
Eksisterende voll på om lag 20 m lengde og 2,5-3 m høyde ble vurdert å være 
underdimensjonert. Ny voll ble foreslått (og trolig bygget) for å sikre både barnehage og 
naboeiendommen i Flåtavegen 11.  

NGU utførte i 2009 og 2010 terrestriske laserskanninger av fjellsiden Ramneberget, på 
nordsiden av Øvre Årdal (NGU, 2011). Dataene ble brukt for å gjøre en kinematisk analyse, 
som viste at det var flere mulige måter å få utglidninger i skråningen på. Sammenligning av 
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dataene fra 2009 og 2010 viste ingen betydelig bevegelse i berget, men avslørte ti mindre 
steinsprang inntil ca. 0,6 m3. I rapporten ble det anbefalt videre laserskanninger hvert 1-2 år, 
samt en mer detaljert faresonekartlegging. Vi kjenner ikke til hvilke videre undersøkelser 
som er gjort av fjellpartiet fra 2011 til nå. I NGUs database for ustabile fjellpartier er 
Ramneberget oppført med status som steinsprangområde og har følgende beskrivelse: 
«Fjellpartiet viser tegn til gravitasjonsdreven deformasjon, men det avgrensede volumet er 
for lite til å kunne danne et fjellskred [...]» (NGU, 2022).  

I 2010 ble det utført en vurdering ved Øvstetunhagen, nordvest i området (COWI, 2010). 
Steinsprang ble vurdert å være eneste aktuelle skredtype, men årlig sannsynlighet for dette 
ble vurdert å være mindre enn 1/1000, slik at området tilfredsstilte krav til sikkerhetsklasse 
S2 iht. TEK10.  

NGIs vurdering av skredfare i 2013 omfatter Børtnes nordvest for kartleggingsområdet i 
inneværende rapport (NGI, 2013). Her ble det vurdert å være fare for steinsprang som på 
det lengste går ned i elva. Det er ingen faresoner som krysser NGIs kartleggingsområde inn i 
vårt kartleggingsområde. 

NGIs vurdering omfattet også Ramneberget nord for kartleggingsområdet i inneværende 
rapport (NGI, 2013). Også her ble steinsprang vurdert å være dimensjonerende skredtype. 
Det er ingen faresoner som krysser NGIs kartleggingsområde inn i vårt kartleggingsområde. 

10.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Over Uravegen barnehage nord i området er det en voll som antas å være 4 m høy (vedlegg 
7A), i tråd med anbefalingene gitt etter en skredhendelse i 2005 (Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 2005).  

I NVE Atlas finnes det i tillegg informasjon om noe erosjonssikring og andre tiltak langs 
Fardalselva (NVE, 2022). 

10.2 Vurdering av skredfare 
10.2.1 Steinsprang 
I nedre del av skråningen er det tydelige sprekkeavgrensede blokker og i tillegg historikk som 
tilsier at steinsprang vil kunne forekomme relativt hyppig. Mange av steinsprangene 
forventes å være ganske små, men enkelte kan trolig være noe større. 

Modelleringer av blokk på 1 m3 utført i Rockyfor3D antyder at steinsprang i de fleste tilfeller 
vil stoppe i vollen over Uravegen barnehagen (Vedlegg 7D). Vest for vollen viser modellene 
noe lenger utløpslengder.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 for nedfall fra den nedre delen av skråningen. Steinsprang med årlig sannsynlighet 
større enn 1/100 og 1/1000 vurderes å stoppe i vollen bak Uravegen barnehage. For årlig 
sannsynlighet større enn 1/5000 vurderes steinsprang eller fragmenter fra steinsprang å 
kunne nå over vollen. 
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Det er noe skog i skråningen, men denne vurderes å ha liten effekt på utløpslengdene for 
steinsprang. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i 
faresonene. 

I øvre del av skråningen er det en slags utflating fra ca. 170 moh. Deretter er det et nytt 
bratt parti som stiger opp mot nordøst med bratte skrenter fra ca. 3-400 moh. Her gikk det 
et steinsprang eller steinskred omtrent i år 2001 med blokker så store at de måtte sprenges 
bort. Det er også tydelige spor etter skredet på flyfoto fra 2006. Tilsvarende skred er vurdert 
i kapittelet for steinskred. Også mindre steinsprang er aktuelt i fra denne skråningen, og i 
teorien vil slike skred kunne dreie mot sør ned mot kartleggingsområdet.  

Modelleringer av blokk på 1 m3 i RockyFor3D tyder på at steinsprang i stor grad vil stoppe før 
de går ut over kanten. Også ved større blokkstørrelser stopper det meste i terrenget over 
kanten, men noen flere av steinsprangene går ned over kanten. Det er ikke observert 
betydelige mengde skredmateriale fra skråningen og ned mot kanten ved ca. 170 moh.  

Vi vurderer at sannsynligheten for at vanlige steinsprang (utenom steinskred) skal nå ut over 
kanten og ned mot kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000.  

Det er noe skog i skråningen, men denne vurderes å ha liten effekt på utløpslengdene for 
steinsprang. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i 
faresonene. 

10.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det ganske få punkter i skråningene i 
påvirkningsområdet. De punktene som finnes, antyder for det meste ingen bevegelse.  

Skredet som skjedde i 2001 virker å ha hatt skreddynamikk som et steinskred, ettersom det 
har holdt seg relativt samlet og gått forholdsvis langt. Vi vurderer at det er potensiale for 
lignende utfall i fremtiden, spesielt langs eksfoliasjonsplan. Det forventes ikke utfall som kan 
bli veldig store, men mindre steinskred vurderes å kunne forekomme. Det er ikke gjort egne 
modellkjøringer for utløp av steinskred. Modelleringer for steinsprang i RockyFor3D med 
blokkstørrelser på 27-125 m3 er benyttet selv om disse bare forventes å delvis gjengi utløp 
for eventuelle steinskred. Disse antyder mulighet for utfall ned mot Fardalsvegen og at 
enkelte skred i tillegg kan dreie mot sør ned mot kartleggingsområdet. Det vurderes at det 
primært vil være enkeltblokk fra steinskred som kan nå over kanten ved ca. 170 moh. og ned 
mot kartleggingsområdet. Slike skred vil trolig oppføre seg som store steinsprang i den nedre 
delen av skråningen over kartleggingsområdet.  

Vurderingene og faresonene for steinsprang ansees for det meste å være dekkende også for 
blokk fra steinskred høyere oppe. For de øverste delene av skråningen i kartleggingsområdet 
er det imidlertid også tegnet egne soner for steinskred med årlig sannsynlighet større enn 
1/5000.  

Skogen vurderes å ikke ha betydning for utbredelsen av steinskred.  
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10.2.3 Snøskred 
I nedre del av skråningen er det få egnede løsneområder for snøskred, og skredtypen 
vurderes å ikke være aktuell. Nordøst for kanten/flaten ved 170 moh. er det flere partier i 
terrenget som har egnet helning for utløsning av snøskred. Disse er for det meste relativt 
små og avbrutt av bratte bergskrenter. Det er også noe glissen skog som bidrar til å redusere 
løsnesannsynligheten for snøskred. Partiene ligger på en terrengrygg og forventes å være 
avblåst mesteparten av tiden. Det kan ikke utelukkes mindre utrasinger av snø herfra, men 
det forventes ikke at det kan løsne større snøskred som kan ha rekkevidde til å nå ut over 
kanten ved 170 moh. og ned i kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. 

Skogen i skråningen er i liten grad hogstutsatt. Faresonene er derfor ikke endret for en 
situasjon uten skog  

Snøskred og skredvind fra Breiskredi har faresoner inn i kartleggingsområdet, men er omtalt 
i kapittelet for Øvre Årdal sør, og omtales derfor ikke her. 

10.2.4 Jordskred 
Det er lite løsmasser i partier med egnet terrenghelning i skråningen. Det er heller ingen spor 
etter tidligere jordskred. Jordskred vurderes ikke å være en aktuell skredtype.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av flomskred. 

10.2.5 Flomskred 
Det er ikke observert noen drensløp som går gjennom områder med mulighet for erosjon av 
vesentlige mengder løsmasser. Det er heller ikke observert spor etter tidligere flomskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av flomskred. 

10.2.6 Sørpeskred 
Det er ikke identifisert noen aktuelle løsneområder for sørpeskred i området. Det er heller 
ikke kjent at slike skred har gått i området tidligere.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av sørpeskred. 

10.2.7 Andre faremomenter 
Det er flere fyllinger, murer og bergskjæringer langs Fardalsvegen. Vi har ikke vurdert 
stabiliteten av disse.  

Fardalselvi som kommer ned vest for kartleggingsområdet kan potensielt være flomutsatt. 
Eventuelle skred som går ned i Fardalselvi oppstrøms vurderes å bli såpass utvannet at de 
ikke vil opptre som skred ved kartleggingsområdet. 
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Det kan også være fare for flom langs Storelvi sør i området.  

Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsvatnet for de lavereliggende 
delene av kartleggingsområdet.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

10.3 Samlede faresoner 
10.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 43, Vedlegg 7E).  

Det er fare for steinsprang fra en skrent i nedre del av skråningen nord for/i 
kartleggingsområdet. Det er også en viss fare for steinskred fra en skråning høyere oppe mot 
nordøst. Øvrige skredtyper vurderes å være lite aktuelle. Snøskred og skredvind fra 
Breiskredi kan nå noe inn i området i sørøst.  

Det presiseres at terrenget oppstrøms for arealene kartlagt av NGI i 2013 ikke er vurdert på 
nytt, ettersom ingen av NGIs faresoner krysser deres kartleggingsområde inn i vårt 
kartleggingsområde. Vi har heller ikke gjort observasjoner som gir grunnlag for å tro at en 
slik revurdering er nødvendig. Tabell 35 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 
som ligger innenfor skredfaresonene. For ett av byggene som er tatt med i tallet for S2 
(1/1000), er bare halve bygget klassifisert i FKB-datasettet.  

Tabell 35: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 1 0 0 
≥1/1000 - 6 0 
≥1/5000 - - 1 

 

10.3.2 Uten skog 
Skogen i øvre del av skråningen over kartleggingsområdet har skog med beskyttende effekt 
mot utløsning av snøskred (Vedlegg 7F). Denne skogen er imidlertid trolig ikke hogstutsatt. 
For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet (Figur 42), vurderer vi at skredfaren er 
uendret i området (Vedlegg 7E).  

10.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
NGIs vurdering fra 2013 (NGI, 2013) er tilstøtende til kartleggingsområdet, og stemmer godt 
overens med våre faresoner.  

10.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en viss usikkerhet knyttet til eventuell utløsning av både snøskred, jordskred og 
flomskred i den øvre delene av skråningen. Vi vurderer imidlertid at slike skred i de fleste 
tilfeller ikke vil nå ut over kanten ned mot kartleggingsområdet. Dersom disse skredtypene 
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skulle være underestimert vil det likevel ikke medføre vesentlige endringer i faresonene, 
ettersom steinsprang vil forekomme betydelig hyppigere. 

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 43: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 7 – Øvre Årdal nord. 
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11 Område 8 – Fardalen 
11.1 Områdebeskrivelse 
Området Fardalen omfatter en drøyt 2 km lang strekning i søndre del av Fardalen, fra 
Melheim i sør til Haug i nord (Figur 44 og Figur 45). Fardalsvegen går gjennom området, og 
det er noen spredte hus og gårder langs vegen. Det er kun østsiden av dalen som er inkludert 
i påvirkningsområdet, da det er et dypt elvegjel som skiller kartleggingsområdet fra den 
vestlige fjellsiden.  

Tilnærmet hele skråningen er omfattet av NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred, 
steinsprang og snøskred (NVE, 2022).  

 

Figur 44: Oversiktskart over kartleggingsområde 8 – Fardalen.  
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Figur 45: Oversiktsbilde satt sammen fra flere dronebilder av Fardalen, sett mot øst. Bildet er 
satt sammen fra flere bilder og proporsjonene i bildet er stedvis noe forvrengt. 
Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. 

11.1.1 Topografi 
Kartleggingsområdet omfatter østsiden av dalen og går fra om lag 300 moh. i sør til ca. 500 
moh. i nord, altså en jevn stigning mot nord (Vedlegg 8B). Øst for den sørlige og sentrale 
delen av kartleggingsområdet stiger terrenget opp mot topper på 1135 moh. og 1218 moh. 
Øst for den nordlige delen av kartleggingsområdet stiger terrenget mot Botnen, en slak, bred 
dal, og videre over det Botnanosi (1387 moh.). Terrenget over den østlige delen av 
kartleggingsområdet er slakere enn ca. 30 grader i nedre del, og så tiltar gradvis 
terrenghelningen. Øvre del av fjellsiden er stedvis preget av tilnærmet vertikale skrenter, 
spesielt over den sentrale delen av skråningen. 

11.1.2 Drenering 
Fardalselva drenerer gjennom dalen vest for kartleggingsområdet. Botnaelvi drenerer ned 
langs den nordlige delen av kartleggingsområdet og inn i Fardalselva. På kart er det også 
markert en bekk fra et lite tjern over den sørlige delen av kartleggingsområdet. For øvrig er 
det en rekke raviner og nedskjæringer hvor det trolig er sporadisk drenering.  

11.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis i den sørlige delen av kartleggings- og påvirkningsområdet. I den sentrale 
og nordlige delen av området er det kartlagt syenitt.  

Nord i skråningen over kartleggingsområdet er det observert enkelte lavere bergskrenter 
med betydelige urmasser rett i underkant (vedlegg 8A). Berget fremstår ganske oppsprukket 
langs et horisontalt og to tilnærmet vertikale sprekkesett. Urmassene fremstår veldig 
mektige i forhold til høyden på skrentene, og det er ikke utenkelig at noe av urmassene kan 
skyldes forvitring på stedet (in-situ).   



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   167/246 
 

Sentralt i skråningen over kartleggingsområdet fremstår også berget som forholdsvis 
oppsprukket (vedlegg 8A). Det er et sprekkeplan som faller parallelt med skråningen, ca. 40-
50 grader mot vest (eksfoliasjonssprekker). Videre er det observert sprekker som går 
tilnærmet vertikalt med svakt fall mot øst. Det er også observert andre sprekker her. Berget 
er stedvis ganske foldet, og orientering på sprekkesettene varierer noe. I stor grad virker 
berget å sprekke opp i forholdsvis små blokker, selv om større avgrensninger også 
forekommer. 

Sør i skråningen over kartleggingsområdet er berget også preget av eksfoliasjonssprekker, 
samt et par sub-vertikale sprekkesett. Her er det observert mulighet for noe større 
blokkavgrensninger (vedlegg 8A), da oppsprekkingen er mindre tett enn over den sentrale 
delen av området, men likevel gjennomgående. 

11.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består store deler av kartleggingsområdet og 
skråningen over dette av skredmateriale. Deler av dalbunnen sentralt og nord i 
kartleggingsområdet er kartlagt som sammenhengende moreneavsetninger. Lengst nord ved 
utløpet av Botnaelvi er det kartlagt en breelvavsetning. I skråningen over den sørlige og 
sentrale delen av kartleggingsområdet er det kartlagt bart fjell. Ved Botnen og opp mot 
Botnanosi er det kartlagt moreneavsetninger. Marin grense ligger på om lag 100 moh. og 
hele kartleggingsområdet ligger derfor godt over marin grense. 

Nord i skråningen over kartleggingsområdet er det som nevnt observert en større 
uravsetning i øvre del av skråningen (Vedlegg 8A, Vedlegg 8C). Denne fremstår til dels å 
stamme fra steinsprang, men kanskje er det noe forvitring på stedet enkelte steder også. I 
nedre del av skråningen er det et relativt jevnt dekke som antas å være primært 
morenemasser (vedlegg 8A). Stedvis er det enkelte raviner i dette dekket, men det er ikke 
observert tydelige spor etter skred i og langs disse ravinene. Botnaelva som drenerer ned 
rett nord for området er nedskjært i terrenget i øvre del og har enkelte avsetningsformer i 
nedre del av skråningen, trolig bare etter flomtransport. 

Sentralt i skråningen over kartleggingsområdet er det observert ravinering, 
blokkansamlinger og leveér i nedre del av skråningen (vedlegg 8A). Høyere oppe er det fra 
drone og flyfoto observert tydelige skredløp, samt stedvis en del skader på vegetasjon som 
også trolig skyldes skred (vedlegg 8A). Avsetningene i nedre del av skråningen er relativt 
vage, men går stedvis helt ned mot vegen og bebyggelsen i kartleggingsområdet.   

Sør i skråningen over kartleggingsområdet er det observert noen få tydelige skredløp, et av 
dem trolig fra de siste 10-20 årene (vedlegg 8A). Skredløpene kan skyldes steinsprang eller 
små steinskred, men de kan også stamme fra flomskred eller våte snøskred. I nedre del av 
skråningen er det stedvis observert leveér, men for øvrig er massene i skråningen noe 
krevende å tolke. Langs vegen er det stedvis observert forholdsvis grove urmasser som 
tolkes å stamme fra steinsprang eller steinskred (vedlegg 8A).  
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11.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem. Blant annet synes virker et skredløp ned mot den sentrale 
delen av området noe ferskere, men dette kan også skyldes mindre vegetasjon. Over den 
sørlige delen av området er det også observert spor etter er skred (trolig steinskred) som 
ikke hadde skjedd i 1977, men som er synlig på flyfoto fra 2008 og nyere. Skredet går ikke 
helt ned mot vegen/bebyggelsen. 

Skråfoto fra området fra 1936-1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over 
terrenget i en situasjon med noe mindre vegetasjon enn i dag. På skråfoto fra 1963 kan det 
sees spor etter det som kan ha vært et jordskred nord for Botnaelvi (vedlegg 8A), og altså 
utenfor påvirkningsområdet. Det skimtes også spor etter lokale utglidninger av løsmasser 
langs den nordlige bredden av Botnaelvi. 

11.1.6 Skog 
Ifølge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området nesten utelukkende 
av løvskog. Det er kartlagt enkelte flekker med furuskog og granskog.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred i ganske store deler av skråningen opp til ca. 
600-800 moh. (Figur 46). Det er enkelte renner og partier med tynnere skog. Over dette er 
det skog som i varierende grad vil redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i nedre del av skråningen opp til ca. 350-550 moh. (Figur 
46). 

11.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. Fra 
flere eldre lokalkjente er det opplyst at de ikke har kjennskap til konkrete skredhendelser. 
Det fortelles imidlertid at det i 1971 var svært mye vann på vegen i forbindelse med nedbør, 
og at veien stedvis ble gravd ut av vannmassene. 

Lenger inne i Fardalen, nord for kartleggingsområdet, er det opplyst av lokalkjente at det har 
gått snøskred, men da primært fra vestlig dalside. Både tørre og våte snøskred, tidvis utløst 
av skavlbrudd har forekommet. Det er også opplyst at det gikk et stort jordskred ca. 4 km 
nord for kartleggingsområdet tidlig på 1970-tallet. Arr etter skredet er fortsatt synlig i 
terrenget. Skredet ligger inne i NVE-Atlas, men er trolig plassert noen km for langt sør. 

Tabell 36: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Snøskred 18. mar. 

1858 
«Årdal. Holsæter. Den 18. mars 1858 miste dei to husmannssønene Johannes 
Olsen (19 år) og Anders Olsen (22 år) livet i eit snøskred. Dei budde på Holsæter 
(Holsete) i Fardalen og "omkom i et Sneskred". Den gongen høyrde området 
under presten i Lærdal. Truleg skjedde dette ved eller på Holsæter. 
Kartreferansen er plassert ved garden Holsæter.» (NVE, 2022) 
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Figur 46: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

11.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Skredfaren har tidligere blitt vurdert ved gnr./bnr. 21/1 av Skred AS (Skred AS, 2019). Det ble 
vurdert å være årlig sannsynlighet for snøskred, inkludert skredvind ved det vurderte tunet. 
For planlagt plassering av bygg var det bare skredvind som var aktuelt. Flomskred og 
steinsprang ble også vurdert å være aktuelt i skråningen, men ikke inn på den aktuelle 
tomten. Det ble også senere utarbeidet et notat med beregninger av skredvind, og 
konkludert med at bygget kunne dimensjoneres for å tåle lastene fra skredvinden (Skred AS, 
2020).  
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11.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Ut over nevnte anbefalinger for dimensjonering av et bolighus (Skred AS, 2020), kjenner vi 
ikke til skredsikringstiltak i området.  

11.2 Vurdering av skredfare 
11.2.1 Steinsprang 
Nord i dalsiden over kartleggingsområdet er det enkelte skrenter og noen store urer som 
tyder på steinsprangaktivitet. Skrentene er forholdsvis lave og urene er forholdsvis mektige 
og har stor utstrekning. Dette kan indikere at skrenten er nesten ferdig utrast, eller at det 
skjer forvitring på stedet, eller en kombinasjon av disse faktorene. Urene stopper i god 
avstand over kartleggingsområdet. Modelleringer av 1 m3 blokk i RockyFor3D tyder på at alle 
steinsprang vil stoppe i god avstand fra kartleggingsområdet her (Vedlegg 8D). Vi vurderer at 
den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/5000 i den nordlige delen av 
kartleggingsområdet. Skogen har ikke noen vesentlig betydning for vurderingen, og 
faresonen vil derfor ikke endres ved fjerning av hogstutsatt skog. 

Sentralt i dalsiden over kartleggingsområdet er det observert skrenter i øvre del av 
skråningen hvor det forventes å kunne løsne steinsprang. Terrenget preges av spor etter 
flomskred, men dette utelukker ikke at steinsprang kan forekomme. Steinsprang i øvre del 
av skråningen kan også bidra med masser som transporteres av andre skredtyper. Det er 
imidlertid ikke observert noen form for avsetninger som kan knyttes til steinsprang i nedre 
del av skråningen ned mot kartleggingsområdet. Modelleringer av 1 m3 blokk i RockyFor3D 
tyder på at steinsprang i de aller fleste tilfeller vil stoppe i god avstand fra 
kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 
1/5000 i den nordlige delen av kartleggingsområdet. Skogen har ikke noen vesentlig 
betydning for vurderingen, og faresonen vil derfor ikke endres ved fjerning av hogstutsatt 
skog. 

Sør i dalsiden over kartleggingsområdet tyder oppsprekkingen i berget på at det kan løsne 
større steinsprang (og kanskje steinskred). Det er observert spor etter det som trolig er et 
steinskred på ortofoto fra 2008 og nyere, men det stopper ganske høyt i skråningen. Lengst 
sør i kartleggingsområdet er det observert en god del store blokk og grov ur langs 
Fardalsvegen og generelt i nedre del av skråningen. Modelleringer av 1 m3 blokk i 
RockyFor3D tyder på at steinsprang i mange tilfeller kan nå helt ned til kartleggingsområdet. 
Trolig må det forholdsvis store steinsprang til for å kunne nå helt ned. Slike skred vurderes å 
være omfattet av kapittelet om steinskred, og det er derfor ikke tegnet egne faresoner for 
dem. 

11.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det forholdsvis få punkter i skråningene i 
påvirkningsområdet. De punktene som finnes, antyder for det meste liten eller ingen 
bevegelse. Noen så steder kan det observeres små til moderate bevegelser, f.eks. nær de 
nevnte bergskrentene og uren over den nordlige delen av kartleggingsområdet.  
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Nord i området er det ikke observert spor i berget som tyder på at utløsning av steinskred er 
særlig aktuelt.  

Sentralt i området kan det kanskje være enkelte partier som kan løsne med forholdsvis store 
volum, men det vurderes lite sannsynlig at de kan nå ned til kartleggingsområdet. Vi vurderer 
at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 for den nordlige og 
sentrale delen av kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen. 

Sør i kartleggingsområdet er det observert spor etter det som trolig er et mindre steinskred 
på ortofoto fra 2008 og nyere. Sporene er også tydelige på dronefoto fra befaring. Bergets 
sprekkesett tyder også på at det kan komme utfall av en viss størrelse i fremtiden. I nedre 
del av skråningen er det observert store blokk og grov ur. Tolkningen av disse avsetningene 
er ikke entydig, men de vurderes mest sannsynlig å være spor etter tidligere steinsprang 
eller steinskred. En avsetning nord for bebyggelsen på Melheim (vest for Fardalsvegen) 
tolkes også å kanskje kunne stamme fra steinskred. 

Modelleringer av blokk med størrelse 8-125 m3 i RockyFor3D antyder mulighet for at større 
blokk kan nå kartleggingsområdet relativt hyppig i den sørlige delen av området. Dette 
stemmer noenlunde overens med observasjoner fra befaring. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 i den sørlige delen av området. Faresonene omfatter ikke 
avsetningsformen nord for Melheim, fordi denne avsetningen nå danner en rygg i slakt 
terreng, og eventuelle fremtidige skred forventes å gå nord eller sør for denne. 

Skogen har ingen betydning for vurderingen. 

11.2.3 Snøskred 
Nord i kartleggingsområdet er det identifisert enkelte potensielle løsneområder for snøskred 
i øvre del av skråningen (Tabell 37). Løsneområdene forventes ofte å være avblåst. I tillegg er 
det en del skog i dem som vil bidra til å redusere sannsynligheten for utløsning. I ett av 
områdene vurderes også skogen som tett nok til å hindre utløsning av snøskred.  

I terrenget nedstrøms for løsneområdene er det en del urmasser. Det er ikke observert 
konkrete spor etter snøskred. Modelleringer i RAMMS tyder på utløp helt ned i 
kartleggingsområdet, også for relativt små bruddkanter (Vedlegg 8D). Vi har valgt å legge 
forholdsvis liten vekt på modellkjøringene her. For det første fordi løsnefrekvens forventes å 
være liten som følge av skogen. For det andre forventes utløpslengdene i modellen å være 
noe overdrevet, da ruheten i terrenget er forholdsvis stor, noe som ikke kommer godt med i 
modellkjøringer med 5 m oppløsning.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 for den nordlige 
delen av kartleggingsområdet.  

Skogen i øvre del av terrenget har betydning for skredfaren. Denne er imidlertid ikke 
hogstutsatt. Skogen i nederste del av skråningen som vurderes å kunne være hogstutsatt 
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vurderes å ha liten effekt på utløp av eventuelle snøskred. Det vil derfor ikke være noen 
endring i faresonene ved eventuell fjerning av hogstutsatt skog.  

Sentralt i skråningen over kartleggingsområdet er det flere løsneområder som vurderes å 
kunne samle noe vindtransportert snø (Tabell 37). Disse partiene ligger noe mer skjermet for 
både nordlige og sørlige vinder, og kan få noe krysslagring ved slike vindforhold. Det er spor i 
terrenget i øvre del av skråningen som kan tolkes som spor etter snøskred, men som ikke 
nødvendigvis er det, f.eks. partier med lite skog. Det er ikke observert spor etter snøskred 
som har nådd ned til dalbunnen. Hendelsen fra 1958 ved Holsete kan indikere at et snøskred 
har nådd gården i tidligere tid, men beskrivelsen åpner også for at skredet kan ha 
forekommet et annet sted.  

Modellkjøringer av løsneområdene i RAMMS indikerer at deler av kartleggingsområdet kan 
nås av snøskred ved store, sjeldne skred. Medrivning av snø er ikke hensyntatt i 
modellkjøringen, men kan være aktuelt i skredløpene. Modellkjøringene er derfor kanskje 
noe lite konservative. Beregninger i Alfa-Beta viser alfa-punkt omtrent ved Fardalsvegen. Vi 
vurderer at store snøskred fra fjellsiden vil være forholdsvis sjeldent, men at det kan 
forekomme. Faresonene for faste masser fra snøskred er tegnet noe lenger ut enn det 
modellkjøringene indikerer, primært for å ta høyde for medrivning av snø. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 i den sentrale delen av kartleggingsområdet.  

Skogen i skråningen vurderes å ha en viss, men stort sett relativt liten effekt på 
løsnesannsynlighet. Selv om skogen i store deler av skråningen er relativt tett, så er den 
primært løvskog, og bremseeffekten på snøskred forventes også å være relativt begrenset. 
Modelleringene i RAMMS er kjørt uten skog. Det er kun skogen nederst i skråningen som 
forventes å være hogstutsatt. Denne vurderes å ha begrenset effekt på utløpet av snøskred. 
Det er derfor ingen forskjell på faresonene for en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet.  

Sentralt i skråningen kan også skredvind være aktuelt ved større, sjeldne snøskred. Det er 
ingen registrerte hendelser eller spor som tyder på at skredvind har forekommet, men 
fjellsiden muliggjør forholdsvis store hastigheter og vi utelukker derfor ikke at skredvind kan 
forekomme. 

Vi har beregnet utløp for skredvind ved hjelp av RAMMS::Extended for løsneområdene Sno8-
7 til Sno8-12 for en hendelse med antatt årlig sannsynlighet på 1/1000, og for Sno8-6 og 8-
11 for skredvind med årlig sannsynlighet 1/5000. I beregningene har vi brukt følgende 
generelle parametere:  

- Temperatur i løsneområdene er skalert fra -5,0 °C på 900 moh. til høyden av 
løsneområdet, med en gradient på 0,3 °C/100 m. 

- Densitet av snø i løsneområdene er 200 kg/m3. 
- Maksimum erosjonsdybde er satt til 0,2 m, og densitet av medrevet snø er 

200 kg/m3. 
- Beregningene er gjort uten å ta hensyn til skog. 
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- Friksjonsparametere er µ=0,42 og ξ=1900 m/s2.  
- Cloud drag er satt til 2,0. 
- Kohesjon = 0,75. 

Bruddkanthøyder er som gitt for beregninger for scenario 1/1000 og 1/5000 med 
RAMMS::Avalanche, vist i Tabell 37. Beregningene viser at skredvind med når bebyggelsen 
på Holsete og Vigardsletti både for et 1/1000- og for et 1/5000-scenario.  

Vi har valgt å tolke at trykk fra skredvind på mer enn 3 kPa vil kunne gi skredskade av 
betydning. Husene lengst sør og øst ved Vigardsletti vurderes derfor ikke å få skredskade av 
betydning ved en 1000-årshendelse. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for skredvind fra snøskred er større enn 1/1000 og 
1/5000, men mindre enn 1/100 for den sentrale delen av området.  

Skogen vurderes ikke å være av betydning for vurdering av skredvind.  

Sør i skråningen over kartleggingsområdet er det relativt få partier i skråningen som er egnet 
for utløsning av snøskred. Det er imidlertid identifisert noen få potensielle løsneområder 
(Tabell 37). Disse forventes å være relativt avblåst. Det er noe skog i enkelte av områdene. 
Det er ikke observert noen tydelige spor etter tidligere snøskred, men det er avsetninger i 
skråningen som ikke kan utelukkes å være snøskredpåvirket.  

Modellkjøringer i RAMMS tyder på at snøskred fra to av områdene (Sno8-3 og Sno8-4) kan 
nå ned til kartleggingsområdet med selv relativt lave bruddkanthøyder. Vi vurderer at den 
årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men lavere enn 1/100 
sør i kartleggingsområdet ved de nevnte løsneområdene. Skogen har en viss effekt på 
løsnefrekvensen, men vurderes ikke å være hogstutsatt. Faresoner vil derfor være like for en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet.  

Tabell 37: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 
Løsneområdene som ble navngitt Sno8-1 og Sno8-2 er senere vurdert irrelevante og fjernet. 

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av 
skog 

Sno8-
3 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 6073 55 65 75 Reduse
rer 

Sno8-
4 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 5778 55 65 75 Ingen 

Sno8-
5 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 10271 55 65 75 Reduse
rer 

Sno8-
6 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 12330 80 95 115 Reduse
rer 

Sno8-
7 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 5292 80 95 115 Ingen 
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Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av 
skog 

Sno8-
8 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 4746 80 95 115 Ingen 

Sno8-
9 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 5764 80 95 115 Ingen 

Sno8-
10 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 9522 80 95 115 Reduse
rer 

Sno8-
11 

Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 15718 80 95 115 Reduse
rer 

Sno8-
12 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 16907 55 65 75 Ingen 

Sno8-
13 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 7543 55 65 75 Hindre
r 

Sno8-
14 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 9213 55 65 75 Reduse
rer 

Sno8-
15 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 8374 55 65 75 Reduse
rer 

Sno8-
16 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 8124 55 65 75 Hindre
r 

Sno8-
17 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 9129 55 65 75 Reduse
rer 

Sno8-
18 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 3626 55 65 75 Reduse
rer 

Sno8-
19 

Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 7667 55 65 75 Reduse
rer 

 

11.2.4 Jordskred 
I øvre skråningene øst for kartleggingsområdet består løsmassene for det meste av ur og 
flomskredavsetninger, som vurderes å være lite utsatt for jordskred. I de nedre delene av 
skråningen hvor det er moreneavsetninger er terrenget for det meste slakt. Der hvor det 
finnes løsmasser i bratt terreng vil eventuelle jordskred ha utløp ned i kanaler som er vurdert 
for flomskred. Slike skred er derfor omtalt i kapittelet om flomskred. 

Utglidningene som er observert på nordsiden av Botnaelvi på skråfoto fra 1963 kan trolig 
kategoriseres som jordskred. Slike skred vil imidlertid følge løpet av Botnaelvi og dermed 
ikke gå inn i kartleggingsområdet. Dette er ikke vurdert nærmere.  

Rett utenfor kartleggingsområdet lengst nord er det noen få løsmasseskråninger som er til 
dels bratte i antatte morenemasser. Ved stor vannføring er det teoretisk mulig at elva kan 
erodere i bunnen av skråningen, og at det kan skje mindre utglidninger. Vi vurderer at den 
årlige sannsynligheten for jordskred er større enn 1/5000 for et lite område lengst nordvest i 
kartleggingsområdet. Også noen få steder langs gjelet ned mot Fardalselva i vest er det 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   175/246 
 

mulighet for mindre utglidninger så vidt inn i kartleggingsområdet, med årlig sannsynlighet 
større enn 1/5000.  

For øvrige deler av kartleggingsområdet vurderes årlig sannsynlighet for jordskred å være 
mindre enn 1/5000.  

11.2.5 Flomskred 
Nord i skråningen over kartleggingsområdet er det ikke identifisert egnede partier for 
utløsning av flomskred. Det er noen få forsenkninger som trolig har sporadisk drenering i 
øvre del av skråningen, men disse går for det meste på bart fjell eller urmasser. Det er ingen 
tydelige spor etter erosjon. Lenger nede i skråningen er det noen tydelig raviner, men det er 
ingen leveér eller vifteformer i tilknytning til disse. Vi tolker at dette trolig er raviner som er 
erodert ned i et antatt morenedekke som følge av vanlig drenering og flom, men ikke skred. 
Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er mindre enn 1/5000 i den nordlige 
delen av kartleggingsområdet.  Skogen ansees ikke å være av betydning for vurderingen. 

Sentralt i skråningen over kartleggingsområdet (mellom Hagahaugen og Nedregjerdet) er 
det observert en rekke skredløp som tolkes å skyldes flomskred (Tabell 38). I øvre del av 
skråningen er det spor etter både erosjon og transport av løsmasser i forsenkninger hvor det 
antas å drenere vann sporadisk. Enkelte flomskred virker å ha stoppet relativt høyt oppe i 
terrenget også. I nedre del av skråningen er det stedvis observert kanaler, leveér og lober 
med blokker. Ved den østre grensen av kartleggingsområdet er disse formene bare stedvis 
tydelige, mens det mange andre steder er vanskelig å tolke hvorvidt løsmassene er 
morenemasser eller flomskredavsetninger. Noen få av kanalene og levéene går inn i 
kartleggingsområdet. Det er ingen kjente hendelser av at flomskred har gått ned mot 
bebyggelsen eller Fardalsvegen.  

Modelleringer av flomskred i RAMMS når i noen tilfeller inn i kartleggingsområdet, men 
stopper noen ganger opp (Vedlegg 8D). De følger i stor grad samme løp som er observert på 
befaring og som kan observeres på skyggekart.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men 
mindre enn 1/100 i den sentrale delen av kartleggingsområdet. Vi vurderer at flomskred 
trolig løsner relativt hyppig i øvre deler av terrenget, men at de fleste av disse stopper opp i 
terrenget før de når inn i kartleggingsområdet. De stedene flomskred kan nå inn i 
kartleggingsområdet er det stort sett bare langs eksisterende kanaler og løp. Sonene for 
1/5000 er imidlertid tegnet noe bredere for å ta høyde for at fremtidige flomskred kan skifte 
løp. 

Skogen ansees ikke å være av betydning for vurderingen. 

Sør i skråningen over kartleggingsområdet er det observert enkelte spor etter flomskred i 
noen få løp (Tabell 38). Det er betydelig færre spor her enn sentralt over området. 
Skredløpene ser i de fleste tilfeller ut til å ha stoppet i overkant av kartleggingsområdet, men 
spesielt lengst sør går et par løp ganske nær kartleggingsområdet. Modelleringer i RAMMS 
antyder at skred i stor grad vil stoppe opp over kartleggingsområdet. Det er skjønnsmessig 
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tolket at enkelte sjeldne skred kan nå noe inn i østre del av kartleggingsområdet. Vi vurderer 
at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000 i den sørlige 
delen av kartleggingsområdet. Skogen ansees ikke å være av betydning for vurderingen. 

Tabell 38: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom8-1 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 2804 1 
Flom8-2 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
1417 0,75 

Flom8-3 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 3747 0,75 
Flom8-4 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 3260 0,75 
Flom8-5 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
1662 0,75 

Flom8-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2079 0,75 

Flom8-7 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1777 0,75 

Flom8-8 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1364 0,75 

Flom8-9 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1922 0,75 

Flom8-10 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1343 0,75 

Flom8-11 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1417 0,5 

Flom8-12 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2707 0,5 

Flom8-13 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1126 0,75 

Flom8-14 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1677 0,75 

Flom8-15 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

946 0,75 

Flom8-16 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1320 0,75 

Flom8-17 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

946 0,75 

 

11.2.6 Sørpeskred 
I nedslagsfeltet til Botnaelvi kan det trolig forekomme sørpeskred flere steder. Med dagens 
terreng er både den vertikale og horisontale avstanden så stor fra løpet til Botnaelvi og 
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kartleggingsområdet at sørpeskred som går inn i kartleggingsområdet vurderes som lite 
realistisk.   

I øvrige deler av skråningen er det ikke observert noen godt egnede løsneområder for 
sørpeskred. Eventuelle tilløp til sørpeskred forventes dessuten i stor grad å følge de samme 
løpene som vurdert for flomskred. Det er såpass mye masser tilgjengelig i disse løpene, at 
eventuelle sørpeskred trolig vil plukke med seg mye løsmasser og ta form som flomskred 
lenger nedstrøms. Slike skred vurderes omfattet av vurderingene i kapittelet om flomskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 i området.  

11.2.7 Andre faremomenter 
Det kan ikke utelukkes at Fardalselva kan være flomutsatt, men dette vil for det meste ikke 
kunne påvirke kartleggingsområdet da elveløpet er sterkt nedskåret i terrenget. Det samme 
gjelder eventuell oppdemming som følge av skred ned i elveløpet.  

11.3 Samlede faresoner 
11.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100 (Figur 
47, Vedlegg 8E).  

Det er fare for snøskred og flomskred i den sentrale delen av området. I sør er det fare for 
steinskred, snøskred og flomskred. Langs Fardalselven er det noen få steder fare for 
jordskred i form av mindre utglidninger. Øvrige skredtyper vurderes å være lite aktuelle. 
Tabell 39 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor 
skredfaresonene. 

Tabell 39: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 6 1 
≥1/5000 - - 1 

 

11.3.2 Uten skog 
Skogen i øvre del av fjellsiden har en del løvskog som stedvis vil ha en del beskyttende effekt 
mot utløsning av snøskred (Vedlegg 8F). Skogen er trolig ikke hogstutsatt.  

For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet (Figur 46), vurderer vi at skredfaren er 
uendret i området (Vedlegg 8E).  

11.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Våre vurderinger nå avviker noe fra våre egne vurderinger gjort ved gården Holsete i 2019 
(Skred AS, 2019; Skred AS, 2020). Disse avvikene skyldes følgende faktorer: 
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- Klimadata basert på grid-data er tatt i bruk. I tillegg til å se på rene nedbørsverdier er 
det også undersøkt forventede nysnødybder (kapittel 2.8.3). Metodikk for beregning 
av ekstremnedbør benyttet i 2019 har vært normal praksis i bransjen over mange år. 
Tilgangen på grid-data av nysnødybder gir kanskje grunn til å revidere denne 
praksisen noe, men er noe som enda ikke er bredt tatt i bruk i bransjen. Ettersom 
inneværende utredning har større omfang, er det gjort en mer omfattende 
totalvurdering av klima. Klimaanalysen gir totalt sett grunn til å anta at 
nysnømengden som må legges til grunn for returperioder på 1/100, 1/1000 og 
1/5000 er mindre enn det som tidligere har vært lagt til grunn. 

- Historikken i området er svært usikker. I vurderingen utført i 2019 er det lagt til 
grunn at snøskredet i 1858 trolig skjedde på eller nær gården Holsete. I inneværende 
utredning er det sett på historikk for snøskred over et større område, og samlet sett 
gir tegner historikken et bilde av at store flakskred fra de østlige skråningene i Årdal 
forekommer forholdsvis sjeldent, selv om det ikke kan utelukkes. Vi har derfor tolket 
det som mindre sannsynlig at hendelsen fra 1858 skjedde på gården Holsete enn det 
som tidligere har vært antatt.  

- Avgrensning av løsneområder er noe justert i inneværende utredning i forhold til i 
2019. Dette skyldes at det siden 2019 har blitt tilgjengelig 1 m terrengmodell også for 
de øvre delene av skråningen, som ikke var tilgjengelig da. Dermed fremgår det 
tydeligere nå at noe av terrenget hvor løsneområdet ble tegnet i 2019 trolig er for 
bratt for utløsning av snøskred. Sammenligning av modellresultater med gamle og 
nye løsneområder viser at nye løsneområder gir en del kortere utløp enkelte steder 
spesielt rett over gården Holsete.  

Totalt sett peker disse faktorene i retning av at det er noe mindre snø i løsneområdene enn 
tidligere antatt, at snøskredhistorikken i skråningen også kanskje er noe sjeldnere enn 
tidligere antatt, og at størrelsen på mulige løsneområder er noe mindre. Følgende vurderes 
snøskredfaren, inkludert faren for skredvind å være noe lavere enn det som ble lagt til grunn 
i 2019.   

11.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en viss usikkerhet knyttet til tolkingen av skredavsetninger på østsiden av Fardalen. 
Stedvis er det tydelige skredavsetninger som er knyttet til både steinsprang, steinskred, 
flomskred og kanskje snøskred. Men en del steder har ikke avsetningene tydelig signatur og 
kan også være moreneavsetninger, eller en blanding. 

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. Her er det i tillegg usikkerhet knyttet til en snøskredhendelse fra 1858 og hvor 
denne har funnet sted. Disse usikkerhetene gjenspeiles i avviket mot tidligere vurdering 
utført av Skred AS.  
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Figur 47: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 8 – Fardalen. 
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12 Område 9 – Moa 
12.1 Områdebeskrivelse 
Området Moa omfatter noen hus på østsiden av Øvre Årdal, vest for Fuglåsen (Figur 48 og 
Figur 49). Kartleggingsområdet er om lag 350 m langt fra nord til sør.  

Hele kartleggingsområdet er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred og for 
steinsprang (NVE, 2022). 

 

Figur 48: Oversiktskart over kartleggingsområde 9 – Moa.  
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Figur 49: Oversiktsbilde av Moa, sett mot sørøst fra Moakamben. Kartleggingsområdet er 
vist med lilla omriss. 

12.1.1 Topografi 
Bebyggelsen i kartleggingsområdet ligger på en terrasse/flate ved ca. 100 moh. (Vedlegg 9B 
)). Øst for bebyggelsen er terrenget noe småkupert med enkelte bratte skrenter, men 
overordnet sett slakere enn 30 grader. Ca. 175 m øst for kartleggingsområdet tiltar 
helningen og blir brattere enn 30 grader. Fra ca. 200 moh. er det noen bratte skrenter, for et 
nytt slakere parti følger over dette. Fra om lag 300 moh. og videre opp mot ca. 450 moh. 
nær Fugleåsen er terrenget for det meste brattere enn 45 grader. Terrenget er for det meste 
konvekst, med primærhelning mot vest, men også helning mot sør og nord.  

12.1.2 Drenering 
Det er ikke registrert noen drensløp i påvirkningsområdet på topografiske kart, og heller ikke 
på befaring. 

12.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis, stedvis med noen tynne ganger (intrusjoner) av granodioritt. 

Berget fremstår som forholdsvis oppsprukket, men relativt storblokkig (vedlegg 9A). Det er 
observert flere vertikale sprekkesett, samt sub-horisontale sprekker med svakt fall mot vest. 
Stedvis fremstår det som at berget har en del oppsprekking på stedet, og noe av det som kan 
tolkes som urmasser i nedre del av skråningen kan kanskje være oppsprukket/forvitret berg 
som i liten grad har flyttet på seg. 

12.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består selve kartleggingsområdet av 
breelvavsetninger, mens skråningen opp mot Fuglåsen er bart fjell. Grensene på 
løsmassekartet fremstår svært upresist tegnet, stedvis med avvik på flere hundre meter.  
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I felt fremstår det som at terrasseflaten som bebyggelsen ligger på utgjør en breelvavsetning 
som antas å bestå av sand, grus, stein og blokk. Øst for bebyggelsen er det primært bart fjell, 
men stedvis er det som nevnt berg som fremstår forvitret på stedet og/eller uravsetninger 
etter steinsprang der hvor slikt avløst berg har kommet i bevegelse (vedlegg 9A). Omtrent 
midt i skråningen er det en grov ur (vedlegg 9A, Vedlegg 9C). 

Marin grense i området er på ca. 100 moh. som vil si at marine avsetninger potensielt kan 
finnes i terrasseflaten. 

12.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
Urmasser i skråningen trer tydelig frem på flyfoto. Det er ikke observert noen vesentlige 
endringer i terrenget siden 1977.  

Området er synlig fra avstand på skråfoto fra området fra 1936-1963 (Nasjonalbiblioteket, 
2022). Her fremgår det at skråningen hadde mindre vegetasjon, spesielt i 1936 (vedlegg 9A).  

12.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av løvskog, samt 
enkelte flekker med furu og et mindre parti med gran øverst i skråningen.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred enkelte steder i skråningen, spesielt i den 
nordlige delen av skråningen. Andre steder vil skogen kun redusere sannsynligheten for 
utløsning (Figur 50). I en grov ur sentralt i skråningen over området er det ingen skog. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i et mindre parti nordøst for kartleggingsområdet (Figur 
50). 

12.1.7 Historiske skredhendelser 
Det er ikke registrert noen skredhendelser i tilknytning til området i NVE Atlas (NVE, 2022). 
Vi har heller ikke fått informasjon om skredhendelser i området fra lokalkjente. 

12.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Vi kjenner ikke til tidligere skredfareutredninger med relevans for kartleggingsområdet.  

12.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Vi kjenner ikke til eksisterende sikringstiltak med relevans for kartleggingsområdet.  
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Figur 50: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

12.2 Vurdering av skredfare 
12.2.1 Steinsprang 
Øverst i skråningen opp mot Fuglåsen er det flere bratte partier med tilstrekkelig 
oppsprukket berg til at steinsprang kan løsne. Det er stedvis observert forholdsvis store 
blokk som kan løsne. I stor grad ser historiske steinsprang ut til å ha stoppet i en forholdsvis 
grov ur et stykke opp i skråningen. Mellom denne og kartleggingsområdet er det er parti på 
om lag 150-200 m som har mye berg i dagen og lite steinsprangavsetninger. På eldre flyfoto 
er området bare synlig fra avstand, men det fremgår ikke at det er gjort betydelige 
terrenginngrep som har medført fjerning av steinsprangavsetninger. 
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Modelleringer utført i Rockyfor3D med 1 m3 blokk antyder at steinsprang i de fleste tilfeller 
vil stoppe i terrenget over kartleggingsområdet (Vedlegg 9D). Modelleringene peker 
imidlertid mot at steinsprang kan nå ned mot kartleggingsområdet lengst nord og i sjeldne 
tilfeller også sentralt. Modellkjøringer med større blokk, f.eks. 8 m3 viser de samme 
trendene, men med flere utløp ned mot området. Siktevinkel fra toppen av løsneområdene 
ned til østre grense for kartleggingsområdet er om lag 35 grader.  

På tross av at modellkjøringer antyder at lange utløp er mulig, vurderer vi, både med 
bakgrunn i skråningsform og mangel på avsetninger, at steinsprang fra de bratte partiene 
under Fuglåsen vil stoppe i god avstand fra kartleggingsområdet. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/5000 for utfall fra 
de bratte skrentene øverst oppe i skråningen.  

Det er noe skog i skråningen, men denne vurderes ikke å ha noen vesentlig betydning for 
hvorvidt steinsprang herfra kan nå området eller ei.  

Sør i kartleggingsområdet, og noe videre østover er det enkelte bergpartier som også 
stedvis er bratte, men stort sett veldig lave (< 5 m). Her er det også observert oppsprukket 
berg som kan minne om urer/steinsprangavsetninger. Blokkene her tolkes imidlertid å 
primært utgjøre forvitring på stedet eller veldig korte utfall. Det kan ha forekommet enkelte 
utfall fra skrenter på noe få meter, men i de fleste tilfeller vil det ha vært lite bevegelse og 
lite skadepotensiale. Vi vurderer at det i sjeldne tilfeller kan komme utfall med 
skadepotensiale fra de høyeste av disse bergblotningene, mens for de fleste av dem, vil ikke 
oppsprekking av berget medføre fare for skredskade. Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100 for 
enkelte bergblotninger. Eventuell hogst av skog vil ikke ha betydning for vurderingen. 

12.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det ganske få punkter i skråningene i 
påvirkningsområdet. De punktene som finnes, antyder for det meste ingen bevegelse.  

Det er ikke observert oppsprekking som gir grunn til å forvente større utfall av berg i øvre del 
av skråningen. Uren i midtre del av skråningen fremstår som en ren steinsprangur, og det er 
ikke observert vesentlige avsetninger utenfor uren. I nedre del av skråningen er de få 
skrentene som finnes veldig lave.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av steinskred. 

12.2.3 Snøskred 
Skråningen over området er lite egnet for utløsning av snøskred. Terrenget er for det meste 
for bratt eller for slakt til at snøskred kan løsne. De få partiene som har egnet helning er for 
det meste små og konvekse. I tillegg forventes skråningen å være avblåst ved de fleste 
vindretninger. Stor ruhet i terrenget, både som følge av en grov steinsprangur og som følge 
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av mye småskala-topografi fra berget, vil også bremse og stoppe eventuelle små utrasinger 
av snø.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av snøskred. 

12.2.4 Jordskred 
Det er ikke observert noe særlig løsmasser i skråningen over kartleggingsområdet, foruten 
urmasser og stedvis noe humus/vegetasjon. Det er også begrenset med drenering. Det er 
heller ikke observert spor etter tidligere jordskred.  

Selve terrasseflaten som kartleggingsområdet ligger på antas å bestå av breelvavsetninger, 
altså mye sand og grus. Overflateutglidninger i skråningen vest for kartleggingsområdet 
forventes ikke å forekomme ved dagens forhold.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av jordskred. 

12.2.5 Flomskred 
Det er ingen egnede drensløp for utløsning av flomskred i området. Det er heller ikke 
observert spor som kan knyttes til flomskred. Vi vurderer at det ikke er en aktuell 
skredprosess. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av flomskred. 

12.2.6 Sørpeskred 
Det er ikke observert noen egnede partier for utløsning av sørpeskred i skråningen. Der hvor 
det finnes en viss drenering, vil denne gå gjennom forholdsvis kupert terreng, stedvis med en 
del grovt, forvitret berg, noe som forventes å bremse/hindre evt. flyt av vann og evt. sørpe.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av sørpeskred. 

12.2.7 Andre faremomenter 
Ettersom deler av området ligger på en terrasse rundt marin grense, så kan det ikke 
utelukkes forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på 
det. 

12.3 Samlede faresoner 
12.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100 (Figur 
51, Vedlegg 9E). Øst i området er en viss fare for lokale utfall fra noen lave skrenter. 
Steinsprang fra skråningen øst for området forventes imidlertid å stoppe før de når området. 
Øvrige skredtyper vurderes å være lite aktuelle. Tabell 40 viser antall bygg fra 
sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. 
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Tabell 40: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 0 0 
≥1/5000 - - 0 

 

12.3.2 Uten skog 
Det er ingen skog med beskyttende effekt mot skred i området (Vedlegg 9F). For en situasjon 
der hogstutsatt skog er fjernet (Figur 50), vurderer vi at skredfaren er uendret i området 
(Vedlegg 9E).  

12.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Vi kjenner ikke til noen tidligere skredfareutredninger med relevans for området, og det er 
således heller ingen avvik fra slike. 

12.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en viss usikkerhet knyttet til om forvitring og utfall fra skrentene øst i 
kartleggingsområdet faktisk vil kunne ha skadepotensiale. Det er derfor under en viss tvil at 
det er tegnet faresoner i det hele tatt.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 51: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 9 – Moa. 
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13 Område 10 – Øyni 
13.1 Områdebeskrivelse 
Området Øyni omfatter noe bebyggelse langs østsiden av elva Utla, nordøst for Øvre Årdal 
(Figur 52 og Figur 53). Området ligger i utløpet av Utladalen.  

Deler av skråningene er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred, og til dels også 
aktsomhetskartet for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 52: Oversiktskart over kartleggingsområde 10 – Øyni.  
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Figur 53: Oversiktsbilde av karteleggingsområdet Øyni, sett nedover mot vest (dronebilde 
tatt fra over skråningen nær Moakamben). Kartleggingsområdet er vist med lilla omriss. 

13.1.1 Topografi 
Terrenget i selve kartleggingsområdet er ganske slakt, spesielt lengst sør hvor det er helt 
flatt (Vedlegg 10B). Øst for kartleggingsområdet er det en 30-35 grader bratt 
løsmasseskråning opp til en terrasseflate rundt 100 moh. Denne flaten er om lag 200 m bred. 
Øst for denne er det en bratt skrent opp mot Moakamben, men på grunn av den store flaten 
vurderes denne skrenten å være utenfor påvirkningsområdet for skred mot 
kartleggingsområdet.  

13.1.2 Drenering 
Det er ikke registrert noen bekker på topografiske kart over området. Over den nordlige 
delen av kartleggingsområdet er det et lite søkk i skråningen hvor dreneringsanalysen 
antyder at det kan drenere noe vann. I praksis drenerer nok mesteparten av vannet gjennom 
grunnen fremfor i overflaten. 

13.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis.  

Det er ikke gjort noen sikre observasjoner av berggrunn i eller over kartleggingsområdet.  

13.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består løsmassene i området av elve- og 
bekkeavsetninger og breelvavsetninger. Grensene på løsmassekartet fremstår svært upresist 
tegnet, stedvis med avvik på flere titalls meter.  

I felt fremstår det som at skråningen og terrassen øst for bebyggelsen utgjør en 
breelvavsetning som antas å bestå av primært sand og grus, men trolig enkelte stein og 
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blokk også (vedlegg 10A). I selve kartleggingsområdet er det trolig elveavsetninger i den 
sørlige delen, mens det er mer uklart i den nordlige delen.  

Marin grense i området er på ca. 100 moh. som vil si at marine avsetninger potensielt kan 
finnes i løsmassene som utgjør terrassen. 

13.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det noe mindre skog i terrenget. 

Skråfoto fra området fra 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) gir god oversikt over terrenget i en 
situasjon med noe mindre vegetasjon enn i dag (vedlegg 10A). Det er observert enkelte 
partier i skråningen over kartleggingsområdet hvor det er tilsynelatende åpne sår i 
løsmassene som kanskje kan skyldes mindre utrasinger. Det er imidlertid ingen større 
skredavsetninger som er synlige, så eventuelle utrasinger bærer preg av å kun være i 
overflaten. 

13.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av noe løvskog og 
noe furuskog, samt noen få grantrær.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred i hele skråningen umiddelbart over 
kartleggingsområdet (Figur 54).  

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt på terrasseflaten, men ikke i skråningen direkte over 
kartleggingsområdet (Figur 54).  

13.1.7 Historiske skredhendelser 
Det finnes en del registreringer av skredhendelser fra vestsiden av elva Utla, men disse 
vurderes å være lite relevante, da det primært dreier seg om lokale utfall fra skrent. For 
øvrig er det ikke registrert noen skredhendelser i tilknytning til området i NVE Atlas (NVE, 
2022).  

Lokalkjente og ansatte i kommunen kjenner ikke til noen skredhendelser i området, kun på 
motsatt side av vegen og elva hvor skred har liten relevans for området (Årdal kommune, 
2022). Det er imidlertid kjent at området ligger lavt og kan være flomutsatt. Et større bygg 
rett sør for området ble nesten rammet av flom en gang, og det måtte plastres langs elva i 
etterkant. 

13.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Vi kjenner ikke til tidligere skredfareutredninger med relevans for kartleggingsområdet.  

13.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Vi kjenner ikke til eksisterende sikringstiltak med relevans for kartleggingsområdet.  
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Figur 54: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

13.2 Vurdering av skredfare 
13.2.1 Steinsprang 
Det er ingen bergblotninger med mulighet for utløsning av steinsprang i påvirkningsområdet. 
Eventuelle steinsprang fra skrenten opp mot Moakamben er vurdert å ligge utenfor 
påvirkningsområdet, da horisontalt avstand er på 200 m i flatt terreng.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av steinskred. 
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13.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det ganske få punkter i kartleggingsområdet. De 
punktene som finnes, antyder liten eller ingen bevegelse. På samme måte som for 
steinsprang er det ingen aktuelle løsneområder for steinskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av steinskred. 

13.2.3 Snøskred 
Skråningen øst for kartleggingsområdet har teoretisk sett egnet helning utløsning av 
snøskred. Den er imidlertid ikke veldig egnet for samling av snø for de fleste vindretninger. 
Selv om tilstrekkelige mengder snø kan komme her, vil det trolig være mye sjeldnere at 
snøens egenskaper er egnet for utløsning av snøskred enn f.eks. i høyfjellet. Ved dagens 
forhold er det skog i skråningen som er tett nok til å hindre utløsning av snøskred.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet.  

Skogen i skråningen som beskytter mot utløsning av snøskred er trolig ikke hogstutsatt. Det 
vil derfor ikke være noen endring i skredfaren ved eventuell hogst.  

13.2.4 Jordskred 
Det er en bratt løsmasseskråning øst for kartleggingsområdet, som primært virker å bestå av 
sand og grus, men kanskje også sporadiske større steiner og blokker. På skråfoto fra 1963 var 
det mindre skog enn i dag, men også enkelte tilsynelatende sår og arr i skråningen. Det er 
ikke tydelig at det har vært større utrasinger, men det kan ikke utelukkes at de nevnte 
sårene skyldes mindre overflateutglidninger. Stedvis i skråningen, spesielt kanskje fra 
eventuelle topplag, kan det også finnes noe større steiner og blokk, som i enkelte tilfeller kan 
tenkes remobilisert. Vi vurderer at de fleste mindre overflateutglidninger vil ha lite 
skadepotensiale. Skogen vurderes også å binde løsmassene slik at hyppigheten på eventuelle 
utglidninger er liten. Likevel kan det ikke utelukkes at utglidninger med skadepotensiale kan 
forekomme en sjelden gang, evt. remobilisering av blokk. Frekvensen på eventuelle 
utglidninger vurderes å være noe høyere i nord hvor det er noe spor etter drenering. Øvrige 
deler av skråningen fremstår lite preget av drensspor. Utløp er skjønnsmessig vurdert å 
stoppe raskt opp i foten av skråningen. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred i form av overflateutglidninger er 
større enn 1/5000 og stedvis større enn 1/1000 i kartleggingsområdet.  

Skogen vurderes å ha beskyttende effekt mot utløsning av jordskred, men er ikke 
hogstutsatt. Det vil derfor ikke være endring for faresoner uten skog. 

13.2.5 Flomskred 
Det er ingen aktuelle løp hvor flomskred kan løsne i påvirkningsområdet, og det er heller 
ikke observert avsetninger som tyder på tidligere flomskred.  
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Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av flomskred. 

13.2.6 Sørpeskred 
Det er ingen aktuelle løp hvor sørpeskred kan løsne i påvirkningsområdet. Vi har heller ingen 
indikasjoner på at slike skred har løsnet tidligere. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet. Skogen har ingen betydning for vurderingen av sørpeskred. 

13.2.7 Andre faremomenter 
Kartleggingsområdet kan være flomutsatt fra elva Utla, både i form av vanlig flom og 
eventuell brist av skreddemmet elv høyere oppstrøms. 

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

13.3 Samlede faresoner 
13.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100 (Figur 
55, Vedlegg 10E).  

Skredfaren utgjøres av jordskred fra løsmasseskråningen i øst, i form av mindre utglidninger 
eller remobilsering av blokk i skråningen. Øvrige skredtyper vurderes å være lite aktuelle. 
Tabell 41 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor 
skredfaresonene. 

Tabell 41: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 0 0 
≥1/5000 - - 0 

 

13.3.2 Uten skog 
Skogen i skråningen vurderes å ha beskyttende effekt mot utløsning av både snøskred og 
jordskred (Vedlegg 10F). Skogen er trolig ikke hogstutsatt.  

For en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet (Figur 54) er fjernet, vurderer vi derfor at 
skredfaren er uendret i området (Vedlegg 10E).  

13.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Vi kjenner ikke til noen tidligere skredfareutredninger med relevans for området, og det er 
således heller ingen avvik fra slike. 
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13.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en viss, men relativt lav, usikkerhet knyttet til tolkingen av løsmassene i skråningen. 
Det er også en viss usikkerhet knyttet til elvas påvirkning. Dersom en veldig stor flom skulle 
erodere kraftig i foten av skråningen øst for kartleggingsområdet, vil det kanskje kunne føre 
til noe større utglidninger enn det som er lagt til grunn, men dette vurderes i utgangspunktet 
som lite sannsynlig.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   195/246 
 

 

Figur 55: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 10 – Øyni. 
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14 Område 11 – Olmenhagen 
14.1 Områdebeskrivelse 
Området Olmenhagen omfatter et byggefelt nordvest for elva Utla (Figur 56 og Figur 57). 
Området består både av en bebygget del i sørvest som er bestilt utredet av NVE, og en 
utvidelse mot nordøst bestilt av Årdal kommune langs skredløpene Bøskreda og 
Lisbetskreda.  

Hele området er omfattet av NVEs aktsomhetskart for både snøskred, steinsprang og jord- 
og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 56: Oversiktskart over kartleggingsområde 11 – Olmenhagen.  
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Figur 57: Oversiktsbilde av Olmenhagen, sett mot vest. Kartleggingsområdet er vist med lilla 
omriss. Bøskreda vises lengst til høyre i figuren. 

14.1.1 Topografi 
Bebyggelsen i kartleggingsområdet ligger nordvest for elva Utla på en liten utflating (Vedlegg 
11B).  

Vest for bebyggelsen stiger terrenget med ca. 30-45 grader opp til ca. 90 moh. Herfra er 
terrenget for det meste 45-60 grader, med enkelte brattere skrenter opp til ca. 2-300 moh. 
Over dette er det terrenget slakt og med helning mot sørøst, i stor grad bort fra 
kartleggingsområdet. 

Nordvest for kartleggingsområdet er Ålmennhagjuvet (vedlegg 11A), som er forholdsvis 
bredt og med helning i juvbunnen på ca. 30-45 grader opp til 700 moh. Rundt juvet er det 
tilnærmet vertikale skrenter opp til ca. 1050 moh. på det høyeste.  

Nord for kartleggingsområdet er terrenghelningen mellom 15-30 grader opp til ca. 200 moh. 
Herfra tiltar helningen til mellom 45-60 grader, med enkelte brattere skrenter. Fra ca. 6-700 
moh. er terrenget svært bratt, for det meste 60-90 grader, men med enkelte hyller og noe 
slakere partier. Over 1100-1200 moh. er terrenget stort sett slakere enn 30 grader opp mot 
ca. 1350 moh. I denne delen av skråningen er det to markerte gjel/juv, Lisbetjuvet og 
Bøskredjuvet (vedlegg 11A). Disse er smalere enn Ålmennhagjuvet og går opp til ca. 900-
1000 moh.  

14.1.2 Drenering 
Lisbetbekken og Bøskredbekken går ned i den nordlige delen av området. Av disse har 
Bøskredbekken størst nedslagsfelt, ikke bare i selve juvet, men også et betydelig parti i 
høyfjellet opp mot Botnanosi. I tillegg går det en mindre bekk i terrenget mellom 
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Lisbetbekken og Bøskredbekken. Det antas å drenere vann andre steder i skråningen også, 
spesielt i Ålmennhagjuvet, men her vil trolig en del drenering skje nede i urmassene, og ikke i 
overflaten.  

14.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis. 

Over den vestlige delen av skråningen er det observert sprekker som har fall mot øst, altså ut 
av skråningen (Vedlegg 11A). Berget her virker å være ganske tett oppsprukket, slik at det 
dannes en god del små utfall, men også enkelte av noe større volum.  

Berget over den nordvestlige og nordlige delen av området er kun observert på avstand 
(vedlegg 11A). Det ser ut til å være en del overflateparallelle, bratte sprekker som gjør at det 
stedvis kan løsne både små og store flak i skrentene. Det er også observert et horisontalt og 
flere tilnærmet vertikale sprekkesett, men berget fremstår totalt sett som forholdsvis 
massivt.  

14.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består kartleggingsområdet av breelvavsetninger 
langs Utla, skredavsetninger over det og bart fjell i øvre del av skråningen. Øverst i høyfjellet 
er det stedvis kartlagt et tynt, usammenhengende morenedekke. Marin grense i området er 
på om lag 100 moh.  

Flaten som bebyggelsen ligger på i kartleggingsområdet tolkes i felt å bestå av 
elveavsetninger.  

Vest for kartleggingsområdet er det tydelige steinsprangavsetninger i en ur mellom 
kartleggingsområdet og opp til ca. 90 moh. (Vedlegg 11C). Herfra er terrenget brattere med 
en del skrenter, men det er også enkelte litt slakere partier med steinsprangavsetninger 
mellom skrentene. Det er også enkelte noe vage spor etter kanaler, leveér og vifter i spesielt 
den øvre delen av terrenget her. 

Nordvest for kartleggingsområdet ved Ålmennhagjuvet er det også en større skredavsetning, 
både i en vifteform i nedre del av terrenget og inne i selve juvet (vedlegg 11A). Avsetningen 
virker å ha preg av mange steinsprang, men det er også en del spor etter flomskred i form av 
kanaler og leveér. Det er observert enkelte antatt ferske steinsprangavsetninger i terrenget 
over og nordvest for vollen i denne delen av området (vedlegg 11A). 

Nord for kartleggingsområdet ved Lisbetskreda og Bøskreda er det enda tydeligere spor 
etter flomskred, både med tanke på formen på viftene og mengden kanaler og leveér. De to 
hovedløpene er kraftig nedskjært (4-6 m), men det er også spor etter at skred har gått 
utenfor løpene. Bøskreda gikk både i august og november 2022, og de første hendelsen 
avsatte en del blokk utenfor hovedløpet (vedlegg 11A). Oppe i juvene er det betydelige 
mengder løsmasser, trolig primært fra steinsprang (vedlegg 11A). 
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14.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det trolig noe mindre skog i terrenget og enkelte urer og skredløp trer 
dermed noe tydeligere frem.  

Skråfoto fra området fra 1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) viser primært selve 
kartleggingsområdet, og mest den sørlige delen (vedlegg 11A). Disse viser betydelige 
mengder løsmasser ned mot vegen som den gang gikk høyere i fjellsiden, ovenfor 
kartleggingsområdet.  

14.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av løvskog i det aller 
meste av skråningen. Langs gjelene er det enkelte steder kartlagt furu og noen få flekker 
med granskog.   

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred i ganske store deler av terrenget, men ikke i de 
øverste delene av skråningen og i selve gjelene (Figur 58).  

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt over den nordlige delen av kartleggingsområdet opp til 
ca. 150 moh. Skogen i selve kartleggingsområdet kan også være hogstutsatt. Over den 
vestlige delen av kartleggingsområdet er det også enkelte partier høyere oppe i skråningen 
hvor skogen potensielt kan være hogstutsatt (Figur 58).  

14.1.7 Historiske skredhendelser 
Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 8. Langs 
bekkene Lisbetbekken og Bøskreda går det skred omtrent annethvert år (Årdal kommune, 
2022). Det er som regel flomskred bestående av vann og mye løsmasser, vanligvis i 
størrelsesorden 1000-10 000 m3. Det er anlagt plastrede magasin til å samle opp massene 
oppstrøms for gang- og sykkelveg, som også virker forsinkende på at skredene når vegen. 
Skredet som gikk 3. august 2022 var blant de største som har forekommet i nyere tid, men 
også om lag i 2002 gikk det er ganske stort skred på anslagsvis 6 000 m3. Vi har ikke noe 
anslag for størrelsen på skredet i nov. 2022, men det ble ikke stoppet av magasinet i bunnen 
av skredløpet.  
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Figur 58: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

 

Figur 59: Bilder fra Bøskreda den 11. november 2022. Kilde: Bjørn Indrebø, Årdal kommune.  
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Tabell 42: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Snøskred 18. feb 

1902 
«Årdal. Volldal. 18. februar 1902 på Volldal (Voldal) i omkom ein kar av 
snøskred. Bernt Pedersen Voldal, f. 9.7. 1871 på Jevnaker, vart gravlagd den 26. 
februar 1902: ”Omkom ved at begraves af et sneskred”.  ”omkom i sneskred”. 
Dette var ein plass som låg ved inngangen til Utladalen, om lag der Tronteigen 
ligg no. Mest truleg var det Bøskreda han vart teken av. Han gjekk ut om 
morgonene for å hente lauv som skulle fraktast ned via løypestreng, men på 
vegen vart han råka av eit snøskred, 25 meter breitt. Då han ikkje kom heim om 
kvelden, tok ein til å leite. Dagen etter vart han funnen i skredmassane, etter at 
19 mann hadde spadd ein time. Gravlagd 26.2.» (NVE, 2022) 

Steinsprang 1962 Nevnt og kartfestet i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981).  
Steinsprang 9. aug 

1963 
«Den 9. august 1963 gikk det et steinras fra en løs hammer øverst i fjellsiden, og 
en stor stein traff og ødela garasjen til Olav Nordheim. Kraftlinjen ble også slått 
ned, og det ble gjort en del skade på vegen.» (Børstad, 1964). Også nevnt og 
kartfestet i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981).  

Steinsprang 1970 Nevnt i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981). Usikker plassering.  
Steinsprang 1975 Nevnt i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981). Usikker plassering. 
Steinsprang 1980 Nevnt og kartfestet i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981).  
Steinsprang 1981-07 Nevnt og kartfestet i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981). Tidfestet på 

sommeren.   
Steinsprang 1981-10 Nevnt og kartfestet i (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981). «Sist meldte 

steinsprang frå oktober 1981 har losna frå ein mindre brattskrent omlag ved 
kote 350, nær Storgjøla.» 

Steinsprang 2005 Det gikk et steinsprang som enten spratt over eller delvis gjennom vollen og 
som landet nær husene. Steinen var så stor at den måtte sprenges bort (Årdal 
kommune, 2022). Usikkert årstall. 

Flomskred 26. aug 
2016 

«Skredbeskrivelse: Gang- og sykkelsti stengt pga. flomskred i Bøskreda. ikke 
klart hvor skredet ble utløst, men ifølge Bjørn Indrebø fra Årdal kommune har 
det gått et godt stykke opp i lia. Både Indrebø og www.porten.no stedfester 
hendelsen til Bøskreda. Ifølge Indrebø kom det store mengder regn i timene 
opp til hendelsen, spesielt fra kl 12-14. Dette stemmer bra med et værsystem 
som som passerte området i samme tidsrom fra SV med preg av byger. Met 
hadde utsendt obs-varsel for området, men uten å spesifisere tydelig at det 
gjaldt bygenedbør. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Fagperson NVE, SVV, JBV, 
NGI, NGU eller lignende.» (NVE, 2022).  

Flomskred 3. aug 
2022 

«Skredbeskrivelse: Flomskred/jordskred i Utladalen litt nedstrøms 
målestasjonen. Det ses på data presis når skredet gikk. Kraftig oppdemming. 
Gikk over en gang/sykkelvei og ned i elven. Kilde: Jeg har lest i avis/rapport. 
Kompetansenivå: Fagperson nve, svv, jbv, ngi, ngu eller lignende.» (NVE, 2022). 
Skredet er feilplassert i NVE Atlas til Lisbetskreda. Riktig sted skal være Bøskreda 
(Vedlegg C). Skredet var om lag 10 000 m3. Det fylte opp et skredmagasin, gang- 
og sykkelveg førte til delvis oppdemming av elva Utla, med påfølgende økning i 
vannstand oppstrøms (Årdal kommune, 2022). Det er observert tydelige spor 
etter skredet i befaring i etterkant, trolig har skredmasser krysset hele elven 
(Vedlegg A).  

Flomskred 11. nov 
2022 

Det kom mye nedbør i området 10-12. november. Det gikk et flomskred i 
Bøskreda (Figur 59). Skredet var mindre enn flomskredet i august, men sperret 
likevel gangstien.  
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14.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
I 1963 ble det utført en befaring etter et steinsprang som ødela en garasje (Børstad, 1964). 
Det ble vurdert å være fare for nye steinsprang mot bebyggelsen på Olmenhagen. Det ble 
anbefalt understøping, rensk, nedsprengning og slutt på nedsending av ved ned skråningen, 
da dette kunne utløse steinsprang. Videre utbygging ble frarådet.  

I 1981 ble det utført en ny befaring etter at det hadde økende steinsprangaktivitet i området 
(Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1981). Det ble rapportert om 7 steinsprang i perioden 
1962-1981. Det nevnes også mulig flomskredfare fra «Storgjøla» for den nordøstlige delen 
av boligfeltet, men påpekt at ingen husker tidligere skred herfra. Ifølge rapporten ble ikke 
sikringstiltakene foreslått i (Børstad, 1964) gjennomført. Disse tiltakene vurderes imidlertid å 
være utilstrekkelige og det foreslås en voll over den utsatte bebyggelsen i stedet. Det 
henvises for øvrig til en rapport av N.H. Koldrup fra 1964 som vi ikke har hatt tilgang på. 

I 1982 ble det utført en befaring i forbindelse med planlagt oppføring av sikringsvoll  
(Børstad, 1982). Her ble det foreslått å forlenge vollen en del i forhold til tidligere planer.  

Området øst for kartleggingsområdet ble kartlagt av NGI i 2013. De har vurdert skredfaren å 
være større enn 1/100 ned i elva i den vestligste delen av sitt kartleggingsområdet som er 
tilstøtende med vårt kartleggingsområde (NGI, 2013). 

14.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
En voll over bebyggelsen virker å stemme overens med skisse gitt i (Børstad, 1982). Vollen er 
om lag 325 m lang og 3-4 m høy. Det er også en voll rett nordøst for kartleggingsområdet. 

I området kartlagt av NGI øst for vårt kartleggingsområdet finnes det en 295 m lang voll over 
bebyggelsen (NGI, 2013). 

Ved utløpet av Bøskreda og Lisbetskreda er det anlagt basseng som fanger opp 
skredmassene fra mindre flomskred (Årdal kommune, 2022). 

14.2 Vurdering av skredfare 
14.2.1 Steinsprang 
Vest og nordvest i kartleggingsområdet viser historikken tydelig at steinsprang er en aktiv 
prosess. Det skjer trolig relativt hyppige utfall i skråningen i vest som er ganske små og som i 
de fleste tilfeller vil stoppe i skråningen eller uren. Også i fra Ålmennhagjuvet forventes det å 
kunne komme steinsprang ned mot området.    

Som historikken påpeker er det likevel mulighet for at en del blokk kan forsere uren og gå 
ned mot kartleggingsområdet. Det er satt opp en fangvoll over området rundt 1982, men 
også etter dette har skred kommet ned mot bebyggelsen. Modelleringer i RockyFor3D viser 
at blokk på 0,125 m3 for det meste stopper før eller i vollen. Blokk på 1 m3 kan ifølge 
modellen passere vollen i sjeldne tilfeller (Vedlegg 11D). Større blokk vil kunne passere enda 
oftere. Vi vurderer, både basert på historikk, vurderinger i felt og modellkjøringer at 
steinsprang fra skråningen i vest kan forsere vollen og gå inn i området i enkelte, relativt 
sjeldne tilfeller.  
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Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den vestlige delen av kartleggingsområdet. Skred med årlig sannsynlighet større enn 
1/5000 vurderes å kunne forsere vollen og gå ned mot bebyggelsen. 

Skogen i området er stedvis tett, men vurderes å ha liten effekt på steinsprang som er 
dimensjonerende for faresonene, da disse trolig kan ha blokkstørrelser på en god del m3.  

Nord i kartleggingsområdet kan trolig steinsprang også forekomme, men de vil være svært 
underordnet flomskred med tanke på både hyppighet, utbredelse og skadepotensiale. Det er 
derfor ikke utredet videre i detalj.  

Skogen har ingen betydning for vurderingen. 

14.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det en del punkter i høyfjellet, men få punkt i 
skråningen. De punktene som finnes, antyder for det meste ingen bevegelse. Noen få 
spredte punkter i høyfjellet indikerer stor nedsynkning, men disse antas å være knytte til 
lokale løsmasser, ettersom andre punkt i nærheten av disse ikke viser bevegelse. 

Det er ikke observert spor etter oppsprekking i berget som tilsier at større partier kan være 
løse, og heller ikke spor etter bevegelse av bergpartier i InSAR-data. Vi har heller ikke 
observert spor etter tidligere steinskred i skråningene.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 i området. 
Skogen har ingen betydning for vurderingen. 

14.2.3 Snøskred 
Det finnes flere mulige løsneområder for snøskred i øvre deler av skråningen (Tabell 43). Det 
er også en historisk hendelse hvor en person omkom i et snøskred i 1902. Snøskred vurderes 
å være aktuell skredprosess. Samtidig er avsetningene nedstrøms betydelig mer preget av 
flomskred, og snøskred forventes å forekomme en del sjeldnere enn flomskred. 

Modelleringer i RAMMS (Vedlegg 11D) viser at det er mulig å få utløp av snøskred helt ned til 
elva, primært langs Lisbetskreda og Bøskreda. For skred i Ålmennhagjuvet og skråningene 
vest for kartleggingsområdet er det kun de mest ekstreme skredene som kan nå ned til 
kartleggingsområdet. Snøskred vurderes å kunne nå helt ned til Utla i den nordlige delen av 
kartleggingsområdet. I vest og nordvest vurderes snøskred i de fleste tilfeller å stoppe opp 
før de når inn i kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 
i deler av kartleggingsområdet, primært i nord. Hyppighet og utløpslengde for snøskred 
vurderes å være underordnet i forhold til flomskred, og snøskred er ikke dimensjonerende 
skredtype noen steder. 

Det er noe skog i enkelte av de aktuelle løsneområdene som kan redusere hyppigheten på 
utløsning av snøskred. I selve skredløpene er det begrenset med skog, foruten det vestligste. 
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Skogen er for det meste ikke hogstutsatt. Eventuell fjerning av hogstutsatt skog vurderes å 
ikke påvirke faresonene.   

Tabell 43: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet.  

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno11-1 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 10701 105 130 150 Ingen 

Sno11-2 Noe egnet topografi. Store 
henteflater, noe avblåst. Moderat 
ruhet 

Noe 4882 80 95 115 Reduse
rer 

Sno11-3 Noe egnet topografi. Store 
henteflater, noe avblåst. Moderat 
ruhet 

Noe 7038 80 95 115 Reduse
rer 

Sno11-4 Noe egnet topografi. Store 
henteflater, noe avblåst. Moderat 
ruhet 

Noe 6373 80 95 115 Reduse
rer 

Sno11-5 Godt egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Mye 2915 105 130 150 Ingen 

Sno11-6 Noe egnet topografi. Store 
henteflater, noe avblåst. Moderat 
ruhet 

Noe 4532 80 95 115 Ingen 

Sno11-7 Noe egnet topografi. Store 
henteflater, noe avblåst. Moderat 
ruhet 

Noe 11390 80 95 115 Reduse
rer 

 

14.2.4 Jordskred 
Det er få steder i skråningen hvor jordskred vurderes å være en aktuell skredprosess. Enkelte 
steder i øvre deler av skråningen finnes det partier hvor jordskred kan løsne. Slik skred vil 
imidlertid gå ned i de etablerte løpene eller stoppe i god avstand over kartleggingsområdet. 
Vurderingene for flomskred vurderes å være dekkende også for jordskred og skredtypen er 
derfor ikke utredet videre. 

14.2.5 Flomskred 
Vest i kartleggingsområdet er det observert spor etter flomskred, som tyder på at slike skred 
kan ha forekommet. Disse sporene er imidlertid relativt vage og lite omfattende, som peker 
mot lav hyppighet og/eller omfang. Det er gjort modellkjøringer i RAMMS av to av løpene 
som viser at skred fra disse stopper i fangvollen (Vedlegg 11D). Det finnes antydninger til 
skredløp også sør for disse, men disse forventes også å ville stoppe i vollen. Vi vurderer at 
den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 
1/100 i den vestlige delen av området. Flomskred forventes å stoppe i fangvollen. Skogen har 
ingen vesentlig betydning for farevurderingen av flomskred.  
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Nordvest og nord i kartleggingsområdet kommer det ned skredløp fra Ålmennhagjuvet, 
Lisbetskreda og Bøskreda (Tabell 44). Ifølge kommunen går det skred hvert til annethvert år i 
Lisbetskreda og Bøskreda. Basert på både historikk og avsetninger vurderes flomskred i 
Ålmennhagjuvet å være sjeldnere. Det er stor tilførsel av løsmasser i juvene fra forvitring og 
steinsprang fra sidene av juvene. Spesielt for Bøskreda kan det også tenkes at sørpeskred fra 
høyfjellet over juvet (Træsdalen) kan være utløsende årsak i enkelte tilfeller. Jordskred fra 
løsmassepartier i øvre del av skråningen kan også forekomme og utvikle seg til flomskred. 
Det er også et drensløp mellom Lisbetskreda og Bøskreda hvor flomskred forventes å kunne 
løsne.  

I Bøskreda har flomskred gått ned til elva to ganger i løpet av arbeidet med rapporten. 
Avsetninger og observasjoner fra skredene tyder på at større flomskred også kan gå utenfor 
hovedløpene og i en del tilfeller trolig følge sideløp ned mot elva. For skred med årlig 
sannsynlighet større enn 1/100 forventer vi at hele terrenget rundt Bøskreda og Lisbetskreda 
kan bli berørt helt ned til og langt uti elva.  

Modelleringer i RAMMS har i stor grad klart å gjenskape det vi antar var utløp for skredet i 
august 2022. Vi har også kjørt modelleringer med større løsnevolum. Modellkjøringene 
følger i stor grad dagens løp. Fremtidige skred forventes i noe større grad å kunne gå ut over 
disse løpene enn det modellkjøringene viser.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den nordvestlige og nordlige delen av kartleggingsområdet. Skogen har ingen 
vesentlig betydning for farevurderingen av flomskred. 

Tabell 44: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom11-1 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 6728 2 
Flom11-2 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 4112 2 
Flom11-3 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 6319 1 
Flom11-4 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
3351 1 

Flom11-5 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1950 1 

Flom11-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

3323 1 

 

14.2.6 Sørpeskred 
Det er få steder sørpeskred vil kunne løsne i påvirkningsområdet. De stedene det er aktuelt 
er stort sett oppe i høyden over juvene, og da spesielt Bøskredjuvet. Eventuelle sørpeskred 
herfra forventes å rive med seg betydelige mengder masser nedover juvene og vil i stor grad 
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opptre som flomskred lenger nede i løpet. Vurderingene for flomskred vurderes å være 
dekkende også for flomskred og skredtypen er derfor ikke utredet videre.  

14.2.7 Andre faremomenter 
Kartleggingsområdet kan være flomutsatt fra elva Utla, både i form av vanlig flom og 
eventuell brist av skreddemmet elv høyere oppstrøms. Flomskred kan føre til oppdemming 
av Utla og påfølgende oversvømmelse oppstrøms.  

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

14.3 Samlede faresoner 
14.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 60, Vedlegg 11E).  

I den vestlige delen av området er det primært fare for steinsprang, men også mindre 
flomskred kan forekomme. I den nordøstlige og nordlige delen av kartleggingsområdet er 
det betydelig fare for flomskred, men også snøskred og steinsprang kan forekomme. Tabell 
45 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. 

Tabell 45: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 0 0 
≥1/5000 - - 0 

 

14.3.2 Uten skog 
Skogen i øvre del av skråningen kan stedvis ha en viss beskyttende effekt mot utløsning av 
snøskred (Vedlegg 11F). Denne skogen er trolig ikke hogstutsatt (Figur 58). Eventuell fjerning 
av hogstutsatt skog vil derfor ikke medføre endring av faresonene (Vedlegg 11E).  

14.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Det er ikke utført tidligere faresonekartlegging for området. Faresonene våre stemmer godt 
overens med vurderinger gjort i tilstøtende område mot øst (NGI, 2013). 

14.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 60: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 11 – Olmenhagen. 
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15 Område 12 – Tronteigen 
15.1 Områdebeskrivelse 
Området Tronteigen omfatter et industriområde og et byggefelt på nordsiden av 
Utladalsvegen, samt gården Lykkja sørøst for vegen (Figur 61 og Figur 62).  

Deler av skråningene er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred, for steinsprang og 
for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

 

Figur 61: Oversiktskart over kartleggingsområde 12 – Tronteigen (sentralt, oppe til venstre).  
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Figur 62: Oversiktsbilde fra drone av Tronteigen, sett mot øst. Kartleggingsområdet er 
antydet med lilla omriss. 

15.1.1 Topografi 
Terrenget i selve kartleggingsområdet er ganske flatt rundt 45-48 moh.  

Sør for kartleggingsområdet er det vekselvis bratte skrenter og slakere partier opp til ca. 100 
moh. (Vedlegg 12B). Herfra er terrenget forholdsvis slakt opp til ca. 125 moh. hvor terrenget 
begynner å falle mot sør (mot Moa).  

Sørøst for kartleggingsområdet begynner terrenget å stige ca. 25-40 m utenfor 
kartleggingsområdets avgrensning. Helningen er ganske slak opp til ca. 65-70 moh. Herfra er 
terrenget om lag 30-45 grader opp til ca. 200 moh., med unntak av enkelte mindre skrenter. 
Over dette preges skråningen av bratte og til dels vertikale skrenter mesteparten av vegen 
opp mot Fuglåsen (508 moh.).  

Øst for kartleggingsområdet fortsetter terrenget å være flatt om lag 100-200 m fra grensen 
av området. Herfra stiger terrenget, først slakt, men relativt raskt med helning på ca. 30-45 
grader. Fra om lag 200 moh. dukker det opp enkelte skrenter, og fra ca. 350 moh. er 
terrenget dominert av skrenter brattere enn 45 grader. Det er enkelte mindre gjel i 
skråningen her. 

15.1.2 Drenering 
Det går en bekk langs den sørlige delen av kartleggingsområdet. I skråningen i sør og sørøst 
er det ikke tegnet inn noen bekker på topografiske kart, og det virker kun å være sporadisk 
drenering. Øst i området er det et par bekker, trolig også med sporadisk drenering. Det flate 
terrenget rett øst for kartleggingsområdet er forholdsvis myrete.  
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15.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis. 

Sør for kartleggingsområdet er det observert oppsprekking langs et eksfoliasjonsplan, samt 
sprekker som går normalt inn på skråningen, altså med fall mot sør. Det er også observert 
vertikale sprekker. Berget er forholdsvis tett oppsprukket der det er eksponert i skrentene 
langs vegen, og avgrensede bergblokker er for det meste mindre enn 1 m3. Det er også 
observert enkelte tilsynelatende ferske utfall (vedlegg 12A). 

Sørøst for kartleggingsområdet er berget forholdsvis oppsprukket langs to vertikale og et 
horisontalt/sub-horisontalt sprekkesett. Det er stedvis observert blokker på en god del m3 
som virker å være sprekkeavgrenset, samt også en del overhengende berg (Vedlegg 12A). 

Øst for kartleggingsområdet fremstår berget relativt massivt. Det er observert enkelte 
sprekkesett i flere ulike retninger, men de fremstår ikke veldig åpne. Blokker som er 
sprekkeavgrenset fremstår for det meste som relativt små. Det er imidlertid observert noen 
overheng og partier av moderat størrelse også som kan være sprekkeavgrenset. 

15.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Ifølge NGUs løsmassekart (NGU, 2022) består kartleggingsområdet av elveavsetninger langs 
Utla, skredavsetninger i øst og bart fjell i sør. Det virker å være forholdsvis stor unøyaktighet 
(eventuelt forskyvning) i NGUs grenser, da partier som åpenbart er løsmassedekket på flaten 
i dalen er kartlagt som bart fjell. Marin grense i området er på om lag 100 moh. 

I felt er det observert masser som antas å være elveavsetninger på hele flaten, både i hele 
kartleggingsområdet og i terrenget øst og noe sørøst for dette. 

Sør for kartleggingsområdet er det mye berg i dagen. Det er også stedvis et antatt tynt dekke 
med morene og/eller forvitringsmasser/torv oppå berg. Helt lokalt er det enkelte 
blokk/uravsetninger under noen av skrentene.  

Sørøst for kartleggingsområdet er det observert masser som tolkes å være avsetninger fra 
store steinsprang (Vedlegg 12A, Vedlegg 12C), men også enkelte kanaler og leveér som 
tolkes å stamme fra flomskred. 

Øst for kartleggingsområdet er det en større myrflate hvor det ikke er observert konkrete 
skredavsetninger. I skråningen er det tydelige spor etter flomskred i form av leveér og 
kanaler, men også fra steinsprang i form av urer. På befaring i slutten av november 2022 ble 
det observert ferske flomskredavsetninger langs to løp i skråningen (vedlegg 12A). 

15.1.5 Flyfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
På eldre flyfoto er det noe mindre skog i terrenget og enkelte skredløp i skråningen i øst trer 
noe tydeligere frem. 
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Skråfoto fra området fra 1936-1963 (Nasjonalbiblioteket, 2022) viser bare område fra lang 
avstand (vedlegg 12A). Det kan sees enkelte skredløp og uravsetninger.  

15.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området primært av løvskog. 
I øvre del av terrenget både mot sør og mot øst er det enkelte flekker med furu og granskog.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre utløsning av snøskred i størsteparten av skråningen både i sør og i øst (Figur 63). 
Det er kun enkelte flekker med tynnere skog hvor skogen likevel vil kunne redusere utløsning 
av snøskred. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i store deler av skråningen i sørvest (Figur 63). Ellers er 
det kun skogen i nedre del av skråningen som kan være hogstutsatt. Enkelte partier over ca. 
650 moh. kan også teoretisk sett være hogstutsatt.  

15.1.7 Historiske skredhendelser 
Det er ikke registrert noen skredhendelser i tilknytning til området i NVE Atlas (NVE, 2022). 

Lokalkjente har opplyst om at det en gang har kommet ned en steinblokk på størrelse med 
en minibuss som har lagt seg et godt stykke ute på flaten øst for kartleggingsområdet. 
Blokken er ikke observert i felt.  

På befaring i slutten av november 2022 ble det observert avsetninger av to flomskred i 
skråningen øst for området (Vedlegg 12A). Avsetningene antas å ha kommet i forbindelse 
med mye nedbør den 11. november 2022, da det også er flere andre kjente skredhendelser i 
Årdal (og på Vestlandet generelt) denne dagen.  

 



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   212/246 
 

 

Figur 63: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

15.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Det foreligger flere tidligere vurderinger av boligfeltet på nordvestsiden av 
kartleggingsområdet, på motsatt side av elva Utla. Disse er gjennomgått, men de fleste er 
vurdert å være av liten relevans for kartleggingsområdet. Vurderingene som angår fjellskred 
er imidlertid gjengitt, da slike skred potensielt kunne hatt stor rekkevidde og eventuelt 
sekundæreffekter med f.eks. oppdemming av Utla.  

Det foreligger en skredfarevurdering for Svalheim gard og Utla camping, noen hundre meter 
nord for kartleggingsområdet (Russenes rådgiver geologi RRG, 2015). Frekvens for snøskred 
vurderes å være liten, men det forventes steinskred som kan komme fra vestlig side. 
Steinsprang fra øst kan også forekomme, men forventes å stoppe i ura. Det fremstår som at 
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mesteparten av gården og campingen er vurdert å tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S2, 
uten at dette er konkludert tydelig. 

Som en del av arbeidet med kartlegging av ustabile fjellpartier utførte NGU i 2009 og 2010 
terrestriske laserskanninger av fjellsiden Dalsuri/Tronteigbergi, på motsatt dalside, nordøst 
for kartleggingsområdet (NGU, 2011). Dataene ble brukt for å gjøre en kinematisk analyse, 
som viste at det var flere mulige måter å få utglidninger i skråningen på. Sammenligning av 
dataene fra 2009 og 2010 viste ingen betydelig bevegelse i berget, men avslørte 22 mindre 
steinsprang inntil ca. 1,7 m3. I rapporten ble det anbefalt videre laserskanninger hvert 1-2 år, 
samt en mer detaljert faresonekartlegging. Vi kjenner ikke til hvilke videre undersøkelser 
som er gjort av fjellpartiet fra 2011 til nå. I NGUs database for ustabile fjellpartier er 
Tronteigbergi imidlertid oppført med status som steinsprangområde og har følgende 
beskrivelse: «Fjellpartiet viser tegn til gravitasjonsdreven deformasjon, men det avgrensede 
volumet er for lite til å kunne danne et fjellskred [...]» (NGU, 2022).  

15.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Det er ikke observert noen skredsikringstiltak på befaring med relevans for området.  

I NVE Atlas finnes det i informasjon om noe erosjons- og flomsikring langs Utla rett opp- og 
nedstrøms for området (NVE, 2022). 

15.2 Vurdering av skredfare 
15.2.1 Steinsprang 
Sør for kartleggingsområdet er det skrenter med relativt ferske utfall og potensiale for nye 
utfall. Skråningen er relativt bratt rett over Utladalsvegen med flere mindre skrenter hvor 
utfall kan forventes. Det er ikke registrert noen skredhendelser på vegen, men det forventes 
at mindre blokker kan være ryddet bort uten å være registrert. Det er også observert noen 
små, tilsynelatende ferske utfall fra en mindre skjæring langs vegen. Skjønnsmessig 
forventes det at en stor andel av utfall fra skrentene rett over vegen vil kunne nå ned på 
vegen og i sjeldne tilfeller også noe forbi vegen. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 sør for kartleggingsområdet. Skogen er 
forholdsvis tett, men avstanden fra skrenten til vegen er forholdsvis kort, så skogen 
forventes å ha begrenset effekt. Eventuell hogst av skogen påvirker derfor ikke faresonene.  

Sørøst for kartleggingsområdet er det høyere skrenter opp mot Fuglåsen med mulighet for 
utfall av relativt store blokker. Det er også observert relativt store blokk i nedre del av 
skråningen som tyder på store steinsprang eller små steinskred fra tidligere. Vi vurderer at 
den kan forventes nye store steinsprang eller små steinskred fra skråningen igjen. 

Avstanden fra de observerte avsetningene til kartleggingsområdet er ca. 25-100 m. Mellom 
de to er det en myr. Det kan ikke utelukkes at steinsprang har enten sunket ned i myren eller 
blitt ryddet, men mangelen på avsetninger tyder på at steinsprang ned på myren trolig ikke 
har forekommet hyppig. Modelleringer av blokk på 1 m3 i RockyFor3D tyder på utløpslengder 
helt ned på myren og i sjeldne tilfeller også inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 12D). 
Modelleringer med større blokk viser utløpslengder langt ut på flaten, forbi Lykkja og inn 
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mot Utladalsvegen. Modellkjøringer med Rapid Automatic Simulation underestimerer trolig 
hvor mye energi som absorberes i myrområder, og utløpslengdene er derfor trolig 
overdrevet. Vi velger å legge mer vekt på observasjoner i felt enn av modellkjøringene her, 
og vurderer at steinsprang og mindre steinskred i de fleste tilfeller vil stoppe i terrenget 
utenfor for kartleggingsområdet. Flogstein kan trolig forekomme med lenger utløp enn 
øvrige blokk. Det kan også forventes enkeltblokk som forserer myren. Eventuelle avsetninger 
etter slike forventes til en viss grad å være ryddet.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang og mindre steinskred er større enn 
1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100 sørøst i kartleggingsområdet.  

Skogen i skråningen er forholdsvis tett, men forventes å ha liten effekt mot både større blokk 
og flogstein som vil være mest dimensjonerende her. Eventuell hogst av skogen har derfor 
ikke betydning for faresonene.  

Øst for kartleggingsområdet er det spor etter steinsprang i skråningen, men det er et flatt 
myrområde på 100-200 m mellom foten av skråningen og grensen for kartleggingsområdet. 
Selv om det er opplyst å ha kommet et steinsprang et stykke ut på myren i historisk tid, 
vurderes det lite realistisk at steinsprang med skadepotensiale skal forsere hele myren inn i 
kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 
1/5000 øst i kartleggingsområdet. Skogen har ingen vesentlig betydning for vurderingen. 

15.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det få punkter i skråningen over kartleggingsområdet. 
De punktene som finnes, viser liten bevegelse.  

I sør og øst er det i liten grad observert oppsprekking som tilsier at det er mulig å få veldig 
store partier som løsner samtidig. I sørøst er det forholdsvis store blokker som er 
oppsprukket i skrentene, og det er også observert en del store blokk som antas å utgjøre 
avsetninger etter store steinsprang eller mindre steinskred. Skredene tolkes å primært ha 
hatt steinsprangbevegelse. Det er ikke observert tegn i berget på at det er løse partier som 
er betydelig større enn de som har rast ut tidligere. Vi vurderer derfor at det også i fremtiden 
primært vil være større steinsprang og mindre steinskred med steinsprangbevegelse som 
kan løsne. Slike skred ansees å være omfattet av vurderingen gitt for steinsprang over, og 
steinskred er derfor ikke ytterligere vurdert.  

15.2.3 Snøskred 
I skråningen sørøst og øst for kartleggingsområdet er det flere området som rent topografisk 
kan være løsneområder for snøskred ved om lag 500-600 moh. (Tabell 46). Områdene 
forventes til en viss grad å være avblåst, spesielt ved vestlige vinder. Ved sjeldnere østlige 
vinder kan de få noe mer vindtransportert snø. Det er ganske tett løvskog i områdene, og 
denne vurderes å være tett nok til å hindre utløsning av snøskred.  

Selv om snøskred skulle kunne løsne herfra viser modelleringer i RAMMS at snøskred ikke vil 
nå inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 12D). Også fra et område ved ca. 1050 moh. er det 
gjort modellkjøringer, men disse når ikke frem til kartleggingsområdet. Eventuelle snøskred 
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fra mindre egnede løsneområder med mindre skog lenger nede i skråningen forventes heller 
ikke å kunne nå kartleggingsområdet. Alfa-Beta fra noen av løsneområdene gir alfa-punkt 
omtrent ved gården Lykkja.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i 
kartleggingsområdet.  

Skogen som hindrer utløsning av snøskred vurderes ikke som hogstutsatt. Det vil derfor ikke 
være noen forskjell på faresonene etter eventuell hogst.  

Tabell 46: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 
Sno12-6 har vært modellert, men er vurdert irrelevant og er fjernet fra tabell og kart.  

Navn Beskrivelse Snø-
drift 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno12-1 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 3160 55 65 75 Hindrer 

Sno12-2 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 4872 55 65 75 Hindrer 

Sno12-3 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 9257 55 65 75 Hindrer 

Sno12-4 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 4142 55 65 75 Hindrer 

Sno12-5 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 4583 55 65 75 Hindrer 

 

15.2.4 Jordskred 
Sør for kartleggingsområdet kan det forekomme mindre utglidninger av torv eller løsmasser i 
enkelte bratte partier. Slike skred forventes å ha hyppighet sjeldnere enn steinsprang og 
utløpslengder som noenlunde tilsvarer steinsprang. De vurderes derfor å være omfattet av 
vurderingene for steinsprang.  

Sørøst og øst for kartleggingsområdet kan det ikke utelukkes at det går mindre jordskred, 
men disse vil enten bremses opp i steinsprangurene eller kanaliseres inn i samme løp som 
flomskred i skråningen. Jordskred herfra vurderes derfor å være omfattet av kapittelet om 
flomskred.  

15.2.5 Flomskred 
Sør for kartleggingsområdet er det få drensløp og lite løsmasser, og flomskred vurderes ikke 
å være en aktuell skredprosess.  

Sørøst og øst for kartleggingsområdet er det observert en rekke mulige løp hvor det kan 
løsne flomskred (Tabell 47). Det er også observert relativt ferske flomskred langs to av dem, 
trolig fra 11. november 2022. Det er også observert tydelige flomskredavsetninger i foten av 
skråningen. Det er imidlertid langt fra foten av disse avsetningene og inn i 
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kartleggingsområdet, ca. 50 m i sørøst og 100-200 m i øst. Modelleringer i RAMMS tyder på 
at flomskred ikke vil kunne krysse de flate myrene og nå inn i kartleggingsområdet, og 
støtter dermed observasjonene (Vedlegg 12D). Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
flomskred er mindre enn 1/5000 sørøst og sør i kartleggingsområdet. Skogen ansees ikke å 
ha betydning for vurderingen.  

Tabell 47: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom12-1 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1015 1 

Flom12-2 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1177 1 

Flom12-3 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

901 1 

Flom12-4 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1243 1 

Flom12-5 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

929 1 

Flom12-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

878 1 

Flom12-7 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

871 1 

Flom12-8 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

992 1 

Flom12-9 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1945 1 

Flom12-10 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

825 1 

Flom12-11 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1047 1 

 

15.2.6 Sørpeskred 
Det er i liten grad identifisert egnede løsneområder for sørpeskred i påvirkningsområdet. De 
mest egnede partiene er i terrenget over ca. 600 moh. øst for kartleggingsområdet. 
Eventuelle sørpeskred herfra forventes å rive med seg masser på vei ned skråningen, og vil 
dermed ta form som flomskred. De ansees derfor å være dekket av vurderingen i kapittelet 
om flomskred.  

15.2.7 Andre faremomenter 
Kartleggingsområdet kan være flomutsatt fra elva Utla, både i form av vanlig flom og 
eventuell brist av skreddemmet elv høyere oppstrøms. Flomskred nedstrøms kan føre til 
oppdemming av Utla og påfølgende oversvømmelse oppstrøms.  



Oppdrag: 22349 NVE - Årdal. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune 
Dokument nr.: 22349-01-1. Dato: 2022-12-09  
 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   217/246 
 

Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

15.3 Samlede faresoner 
15.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 64, Vedlegg 12E).  

Det er kun steinsprang som utgjør en skredfare mot området, og da kun lengst sør. Både 
steinsprang, mindre steinskred og flomskred er også aktuelle skredtyper i lenger sørøst og 
øst i påvirkningsområdet, men vurderes å ikke nå inn i kartleggingsområdet. Tabell 48 viser 
antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. 

Tabell 48: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 0 0 
≥1/5000 - - 0 

 

15.3.2 Uten skog 
Det er skog i øvre delen av skråningen som har beskyttende effekt mot snøskred (Vedlegg 
12F). Denne skogen er trolig ikke hogstutsatt (Figur 63). Snøskred fra områdene vil trolig 
heller ikke nå inn i kartleggingsområdet. Eventuell fjerning av hogstutsatt skog vil derfor ikke 
medføre endring av faresonene (Vedlegg 12E). 

15.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Vi kjenner ikke til noen tidligere skredfareutredninger med direkte relevans for området, og 
det er således heller ingen avvik fra slike. 

15.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det kan være en viss usikkerhet knyttet til tolking av avsetninger på myrområdene sørøst og 
øst for kartleggingsområdet. Mangel på observerte avsetninger i disse områdene er i 
hovedsak antatt å representere få skred som har nådd dem. Det er mulig at områdene enten 
har vært ryddet i forbindelse med jordbruk og/eller at områdene i geologisk tid har vært 
elvepåvirket slik at eventuelle avsetninger ikke er synlige. Disse usikkerhetene har dog liten 
betydning for faresonene i området.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 64: Faresonekart med dagens skogforhold for kartleggingsområde 12 – Tronteigen. 
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16 Område 13 – Hagøyni 
16.1 Områdebeskrivelse 
Området Hagøyni omfatter ca. 500 m av den sørøstlige dalsiden av Utladalen, og et mindre 
område i den nordvestlige dalsiden (Figur 65 og Figur 66). Området avgrenses mot 
boligfeltet på Temrisletti i sørvest og inkluderer gården Øygarden i nordøst.  

Området er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, og delvis 
innenfor aktsomhetskartet for jord- og flomskred (NVE, 2022). 

 

Figur 65: Oversiktskart over kartleggingsområde 13 - Hagøyni.  
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Figur 66: Oversiktsbilde fra drone av Hagøyni, sett ovenfra. Kartleggingsområdet er antydet 
med lilla omriss. 

16.1.1 Topografi 
Terrenget i kartleggingsområdet er tilnærmet flatt, med unntak av en terrassekant rett 
sørøst for Utladalsvegen. 

I sørøst strekker terrenget seg opp mot Åsenosi på 1274 moh. Nedre del av dalsiden er 
preget av vifter, og terrenget blir gradvis brattere oppover i dalsiden (Vedlegg 13B). 
Sprangebakkjuvet, med utløp mot Øygarden, preger en stor del av påvirkningsområdet. 
Juvet består av nær-vertikale sidevegger og flere trange gjel. Det er også et par mindre juv 
sørvest for Sprangebakkjuvet, og flere forsenkninger i fast fjell. Mellom ca. 150-650 moh. og 
850-1150 moh. består terrenget i stor grad av flere sett med 45-90° bratte skrenter i fast 
fjell, med ulik høydeforskjell. 

I nordvest er nedre del av dalsiden preget av skredmasser som står 30-35° bratt. Ovenfor 
dette består terrenget også her av flere sett med nær vertikale skrenter med høydeforskjell 
opptil 85 meter opp til ca. 600 moh. Herfra er terrenget slakere, men fortsatt med partier 
37-45° bratt. I øvre del er det skrenter brattere enn 45°. 

16.1.2 Drenering 
I nordvest ender dreneringen i Utla og påvirker ikke kartleggingsområdet.  

I sørøst styres dreneringen i juv og bekker ned mot kartleggingsområdet. Sprangebakkjuvet 
og et mindre juv like sør for dette, drenerer den nordlige delen av påvirkningsområdet ned 
mot Øygarden (vedlegg 13A). To-tre bekkeløp sør for juvene styrer dreneringen ned mot 
kartleggingsområdet. 
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16.1.3 Berggrunn 
Ifølge NGUs berggrunnskart (NGU, 2022) består berggrunnen i området av 
ortopyroksengneis og amfibolitt. Bergartsgrensen går midt i Sprangebakkjuvet, med 
amfibolitt nord for juvet og ortopyroksengneis sør for dette. 

Berget har et nær-vertikalt sprekkeplan som går parallelt med fjellsiden, og et nær-
horisontalt sprekkeplan normalt på fjellsiden. Dette fører til at en del blokker i skrentene 
ikke har fot. Det er flere lyse partier i skrentene som antas å representere ferske utfall 
(vedlegg 13A). 

16.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Det virker å være en forskyvning eller unøyaktighet i NGUs løsmassekart for området (NGU, 
2022). Kartleggingen til NGU viser at det i nordvest er elveavsetninger opp til ca. 300 moh. 
og skredmateriale i mye av terrenget hvor vi har observert bart fjell. Marin grense i området 
er på om lag 100 moh. 

I felt observerte vi masser som antas å være elveavsetninger på hele flaten nordvest for 
Utladalsvegen. Nedre del av begge dalsider består av en kombinasjon av flomskredvifter og 
steinsprangur (Vedlegg 13A, Vedlegg 13C). Ovenfor skredavsetningene er det bart fjell og 
områder med tynt løsmassedekke. Det er også flere partier med skrenter i bart fjell og urer 
under disse lengre opp i fjellsidene. I Sprangebakkjuvet, og juvet sør for dette, er det 
skredmateriale. 

16.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1977 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
Samtlige flyfoto viser tilsynelatende relativt ferske flomskredavsetninger i utløpet av 
Sprangebakkjuvet. Det er generelt mindre skog på bildet fra 1977 sammenlignet bilder fra 
2000-tallet. Det finnes ikke skråfoto relevant for området (Nasjonalbiblioteket, 2022). 

16.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av lauvskog, med 
innslag av furu og et mindre parti bestående av gran og ca. 200-250 moh. i sørøst.  

Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere utløsning av snøskred i størsteparten av dalsiden i sørøst nedenfor ca. 
750 moh. Datasettet har ikke tilgjengelige data ovenfor denne høyden. I nordvest er skogen 
noe tynnere og her er størsteparten av dalsiden nedenfor 600 moh. dekket av skog tett nok 
for å forhindre utløsning av snøskred.  

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i kartleggingsområdet og i sørøst ovenfor ca. 750 moh. 
(Figur 67).  
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Figur 67: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

16.1.7 Historiske skredhendelser 
I NVE Atlas (NVE, 2022) er det registrert en skredhendelse i tilknytning til området. I tillegg er 
vi kjent med at det gikk to skred i påvirkningsområdet 2022-11-11, og ett ca. 600 meter nord 
for kartleggingsområdet. Det er bilder fra skredene i vedlegg 13A. Hendelsene er 
oppsummert i Tabell 49. Ved studering av flybilder har vi også sett at det flere ganger har 
gått flomskred i det samme løpet som gikk i november, men med tilsynelatende kortere 
utløp. 

Det er opplyst at elva noen ganger flommer over Utladalsvegen noen hundre meter lenger 
oppstrøms, men det er ikke kjent at den gjør det i dette området (Årdal kommune, 2022).  
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Tabell 49: Historiske skredhendelser i tilknytning til området Hagøyni. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 
Fjellskred 2. juli 

2004 
«Årdal. Utladalen. Den 2. juli 2004 kom eit stort steinskred her. 
Dette var tett ved eit byggjefelt. Skredet sperra elva Utla og det 
laga seg vassdemme og bebuarane vart evakuerte. Men hus 
gjekk ikkje tapt. Kartreferansen er omtrentleg.» Ut fra 
nyhetsartikler vi har funnet fra samme dag, gikk dette skredet 
lengre sør «mellom Øvre Årdal og Tronteigen» (VG, 2004), trolig 
i Lisbetskreda eller Bøskreda (kapittel 14).  

3 flomskred 11. nov 
2022 

Det kom mye nedbør 10.-12. november. Alle tre skredene gikk i 
etablerte skredbaner. To flomskred gikk over veg, ett ned mot 
Øygarden og ett ca. 600 m nord for Øygarden. Det siste stoppet 
ca. 60 meter ovenfor kartleggingsområdet. Skredløpet ned mot 
Øygarden er aktivt, og det er tegn til skred på denne delen av 
vifta også på flybilder fra 1977, 2006, 2010 og 2017/2018. 

Steinsprang 2022 Under befaringen i november 2022 ble det observert ferske 
steinsprang i sørøst. Eksakt tidspunkt for hendelsene er usikkert. 
Avsetningene stoppet et stykke oppe i steinsprangura og 
påvirket ikke kartleggingsområdet. 

 

16.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Det foreligger ingen tidligere skredfareutredninger for området, men kartleggingsområdet 
grenser til området Flåten kartlagt av NGI i 2013 (NGI, 2013) 

16.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Det foreligger ingen kjente skredsikringstiltak for området. Kartleggingsområdet grenser til 
en voll i sørvest, som sikring mot steinsprang. 

16.2 Vurdering av skredfare 
16.2.1 Steinsprang 
Sørøst. Steinsprang vil kunne løsne i Sprangebakkjuvet. Steinsprang herfra vil ikke kunne nå 
kartleggingsområdet, men kan tilføre masser som senere kan løses ut i forbindelse med 
andre skredprosesser i juvet. 

Sørvest. Steinsprang forekommer både fra skrentene i nedre del av fjellsiden (150-650 moh.) 
og øvre (850-1150 moh.). Det er aktiv, sammenhengende ur i nedkant av skrentene både i 
øvre og nedre del, men det er ikke sammenhengende ur fra de øvre løsneområdene ned til 
kartleggingsområdet. Både avsetninger og modellering i Rockyfor3D (Vedlegg 13D) tilsier at 
det er steinsprang fra nedre del av fjellsiden som er relevant for kartleggingsområdet. Det 
ble observert ferske steinsprang i nedre del av dalsiden på befaring i november. Det er også 
observert enkelte steinsprangblokker flere meter ut fra områdene med sammenhengende ur 
(Vedlegg 13A). Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang større enn 1/100, 
1/1000 og 1/5000 i den sørvestlige delen av kartleggingsområdet. 
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En kombinasjon av størrelsen på steinsprang og tetthet/lengde på skogen gjør at vi vurderer 
at skogen ikke har noen avgjørende betydning for utløpslengder. Skogen er også i liten grad 
hogstutsatt. Det vil derfor ikke være endringer i faresonene ved eventuell hogst.  

Nordvest. Steinsprang forekommer hyppig, og ifølge lokale, hyppigere enn i motsatt dalside. 
Det er kjent at en blokk har nådd motsatt side av elva ved området Flåten (NGI, 2013). 
Modellering med RF3D tilsier at blokker med blokkstørrelse 1 m3 stopper i elva, mens 
blokkstørrelse 8 m3 går så vidt inn på motsatt side av elva. Det ligger flere blokker i elva i 
kartleggingsområdet, men vi kan ikke si med sikkerhet at dette er steinsprangblokker. 
Steinsprangblokker kan også ha blitt dratt med og flyttet på av store flommer i elva. Vi 
vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/100, men større enn 
1/1000 og 1/5000 i den nordvestlige delen av kartleggingsområdet. 

En kombinasjon av størrelsen på steinsprang og tetthet/lengde på skogen gjør at vi vurderer 
at skogen ikke har noen avgjørende betydning for utløpslengder. Skogen er også i liten grad 
hogstutsatt. Det vil derfor ikke være endringer i faresonene ved eventuell hogst.  

16.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det få punkter i dalsiden, trolig på grunn av de bratte 
fjellsidene og skog. I det slakere partiet i øvre del av påvirkningsområdet i sørvest og sørøst 
er det noen få punkter som viser noe bevegelse. Baksprekker er ikke synlige på 
kartgrunnlaget. 

Det er ikke observert tegn i berget på at det er løse partier som er betydelig større enn det 
som har rast ut tidligere. Uravsetningene i midtre og nedre del av både nordvestlige og 
sørøstlige fjellside fremstår som en ren steinsprangur, og det er kun observert enkelte 
blokker utenfor urene. Vi vurderer derfor at det også i fremtiden primært vil være 
steinsprang og ev. mindre steinskred med steinsprangbevegelse som kan løsne. Vi vurderer 
at den årlige sannsynligheten for steinskred er mindre enn 1/5000 i området. Skogen har 
ingen betydning for vurderingen. 

16.2.3 Snøskred 
I begge dalsider er det flere områder som rent topografisk kan være løsneområder for 
snøskred. I den sørøstlige dalsiden forventes områdene til en viss grad å være avblåst, 
spesielt ved vestlige vinder. Ved sjeldnere østlige vinder kan de få noe mer vindtransportert 
snø. Samtlige områder ligger ovenfor tregrensen.   

Nordvest. Selv om snøskred skulle kunne løsne herfra viser modelleringer i RAMMS at 
snøskred ikke vil nå inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 13D). Vi vurderer at den årlige 
sannsynligheten for snøskred er mindre enn 1/5000 i den nordvestlige delen av 
kartleggingsområdet.  

Sørøst og -vest. Selv om snøskred skulle kunne løsne herfra viser modelleringer i RAMMS at 
snøskred med årlig sannsynlighet større enn 1/100 ikke vil nå inn i kartleggingsområdet. 
Modelleringene viser at snøskred med løsnesannsynlighet større enn 1/1000 når så vidt inn i 
kartleggingsområdets sørøstlige del, og at snøskred med løsnesannsynlighet større enn 
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1/5000 når litt lengre inn i samme del. Modelleringene vurderes å være noe konservative. Vi 
vurderer at den årlige sannsynligheten for snøskred er større enn 1/5000, men mindre enn 
1/1000 og 1/100 i den sørlige delen av kartleggingsområdet.  

Det er ingen skog i de aktuelle løsneområdene, og løpene går gjennom gjel som også har 
liten skog. Eventuell hogst vil ikke påvirke vurderingen av snøskredfare.  

Tabell 50: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet.  

Navn Beskrivelse Vind
-
blåst 
snø 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno13-1 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 10186 55 65 75 Ingen 

Sno13-2 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 7335 55 65 75 Ingen 

Sno13-3 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 14421 55 65 75 Ingen 

Sno13-4 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 8729 55 65 75 Ingen 

Sno13-5 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 5370 55 65 75 Ingen 

Sno13-6 Noe egnet topografi. Avblåst, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Lite 3762 55 65 75 Ingen 

Sno13-7 Noe egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Noe 3781 80 95 115 Ingen 

Sno13-8 Noe egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Noe 6514 80 95 115 Ingen 

Sno13-9 Noe egnet topografi. Store 
henteflater. Moderat ruhet. 

Noe 8667 80 95 115 Ingen 

 

16.2.4 Jordskred 
Det kan ikke utelukkes at det går jordskred i påvirkningsområdet, men disse vil enten 
bremses opp i steinsprangurene eller kanaliseres inn i samme løp som flomskred i 
skråningen. Jordskred vurderes derfor å være omfattet av kapittelet om flomskred. 

16.2.5 Flomskred 
Sørøst. Flomskred vil kunne oppstå som følge av mye nedbør/avrenning som eroderer med 
seg masser i Sprangebakkjuvet. Juvet har flere trange og bratte gjel hvor det kan forekomme 
opphopning av masser. Juvet har høye, bratte sidevegger og skredløpet vil kunne tilføres 
masser i fra steinsprang. Det kan også tenkes at andre skred som våte snøskred eller 
sørpeskred i øvre deler av gjelet utvikler seg til flomskred ved at vann og masser dras med. 
Viften i utløpet av juvet vitner om gjentatte hendelser, med tydelige leveér og kanaler, og 
generelt sett et ganske stort volum av løsmasser på viften. 
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Flomskredhendelsen fra Sprangebakkjuvet og ned mot Øygarden 11. november 2022 gikk 
helt ned til Utladalsvegen, i et bekkeløp på sørvestlige del av viften i utløpet av juvet utløst 
under store nedbørsmengder. Skredet fulgte bekkeløpet, og hoppet ikke over i andre løp på 
viften. Løsneområdet var trolig lengre opp juvet, men er ikke befart i detalj på grunn av 
utfordrende tilkomst og mye vind. Bekkeløpet var tørt på befaringstidspunkt 24. november 
2022, og deler av skredet var ryddet opp. Bekkeløpet er tilrettelagt, noe som tyder på 
vannføring andre deler av året. Noe faste masser (grus, småstein, kvist) passerte vegen og 
stoppet i veggrøft på motsatt side, men det meste av massene stoppen på flata ca. 30 meter 
sør for Utladalsvegen. 

Modelleringer i RAMMS::Debrisflow (vedlegg 13D) antyder at massene vil spre seg utover 
vifta og både gå ned i bekkeløpet i sørvestlige del, og ned mot masseuttaket i 
Sprangerbakken, lengre nord. Både skredbanen og utløpslengder avhenger noe av volumet. 
Skredløpet vurderes å ha potensiale for flomskred med ganske store volum. Flomskred med 
volum på både 6400 m3 og 3200 m3 tilsier et utløp i det sørvestlige bekkeløpet som stemmer 
relativt godt med observert skred fra 11. nov 2022. Forskjellen på resultatene fra 
modelleringene med de to volumene er hvor mye av skredet som går ned mot 
Sprangerbakken. Ved større volum, viser modellering at større andel av massene vil gå 
nordover mot Sprangerbakken. Modelleringene treffer ikke nødvendigvis på alle mulige løp 
et skred vil ta, da selv relativt små endringer vil forventes å kunne gi nye skredbaner slik at 
hele viften er mulig utløpsområde. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den sørøstlige delen av kartleggingsområdet ved Sprangebakkjuvet. 1/100-sonen 
vurderes å dekke det sørvestlige bekkeløpet, mens 1/1000-sonen dekker dagens vifteform og 
over Utladalsvegen og 1/5000-sonen vil gå på nordsiden av Øygarden. Det bemerkes at 
sonene representerer der flomskred vurderes å kunne påføre skredskade av betydning, ikke 
ytterste utløp slam og vann. 

Det er noe skog på skredviftene i nedre del av dalsiden, men for større, dimensjonerende 
flomskred vurderes denne skogen å være av liten betydning for skredutbredelsen. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Sørvest. Flomskred vil kunne oppstå som følge av mye nedbør/avrenning, først og fremst i 
de allerede etablerte dreneringsveiene.   

Flomskredhendelsen fra løsneområdet 13-2 i november 2022 stoppet ovenfor 
kartleggingsområdet, og gikk i et allerede etablert skredløp med leveér.  

Modelleringer i RAMMS (Tabell 51) tilsier at et volum på 1200 m3 (0,25 m bruddkant, 
løsneområde 13-2) stemmer relativt godt med det observerte skredet fra 11. nov 2022. For 
samtlige av flomskredløpene i denne delen, stemmer bruddkant på 0,5 m og volum 1200-
1800 m3 relativt godt med observerte avsetninger fra historiske skred (vifteformasjoner).  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den sørvestlige delen av kartleggingsområdet. 1/100-sonen vurderes å dekke de 
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mest utsatt delene av vifta, mens 1/1000-sonen dekker dagens vifteform og over 
Utladalsvegen og 1/5000-sonen vil gå ut på elvesletta på nedsiden av Utladalsvegen. 

Det er noe skog på skredviftene i nedre del av dalsiden, men for større, dimensjonerende 
flomskred vurderes denne skogen å være av liten betydning for skredutbredelsen. For en 
situasjon hvor hogstutsatt skog er fjernet, er det derfor ingen endring i faresonene. 

Nordvest. I likhet med den motsatte dalsiden, vil flomskred også kunne forekomme her. 
Flomskredene kan nå ned til elva, men vår vurdering er at skredene ikke vil passere elva.  

Tabell 51: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom13-1 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

2671 1 

Flom13-2 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

3334 1 

Flom13-3 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2643 1 

Flom13-4 Juv med mye løsmasser fra steinsprang/forvitring. 2339 1 
Flom13-5 Stort juv med mye løsmasser fra 

steinsprang/forvitring. 
4389 1 

Flom13-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1497 1 

Flom13-7 Forsenkning med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1961 1 

Flom13-8 Forsenkning med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1259 1 

Flom13-9 Forsenkning med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

663 1 

 

16.2.6 Sørpeskred 
Sørpeskred kan løsne i Sprangebakkjuvet, for eksempel ved opphoping av vann i snødekket i 
forbindelse med ett av de trange gjelene. Det er såpass mye masser her at sørpeskred 
forventes å rive med seg mye sediment, slik at de trolig går over til å være flomskred. Det 
vises derfor til vurderingen av flomskred over. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
rene sørpeskred i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000. For en situasjon hvor 
hogstutsatt skog er fjernet, vurderes det å ikke være noen endring av sørpeskredfaren. 

16.2.7 Andre faremomenter 
Elva Utla kan være utsatt for flom. Teoretisk vil også skred i elva kunne føre til oppdemming 
og eventuell dambrist, men det er ikke observert spor på at dette har skjedd tidligere. 
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Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

16.3 Samlede faresoner 
16.3.1 Med skog 
Med dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 68, Vedlegg 13E).  

Steinsprang, snøskred og flomskred utgjør en skredfare mot området. Flomskred er 
dimensjonerende for faresonene de fleste steder i sørøst. I nordvest er steinsprang 
dimensjonerende skredtype. Tabell 52 viser antall bygg fra sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 
som ligger innenfor skredfaresonene. 

Tabell 52: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 0 0 0 
≥1/1000 - 0 0 
≥1/5000 - - 0 

 

16.3.2 Uten skog 
Skogen i fjellsidene over kartleggingsområdet vurderes ikke å ha noen beskyttende effekt 
mot skred (Vedlegg 13F). For en situasjon der hogstutsatt skog (Figur 67) er fjernet, vurderer 
vi at skredfaren er uendret i området (Vedlegg 13E).  

16.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Det er ikke utført tidligere skredfareutredninger for kartleggingsområdet Hagøyni, men 
grenser til området Flåten kartlagt av NGI i 2013 (NGI, 2013). Faresonene våre virker å være 
noe mer konservative. 

16.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Avsetninger fra skred ned fra den nordvestlige delen av påvirkningsområder kan ha blitt helt 
eller delvis tatt med nedover elva ved større flommer. Vi har vært relativt konservative ved 
tegning av faresonene i denne delen av kartleggingsområdet. Skredavsetninger kan ha blitt 
ryddet bort også andre steder fra kartleggingsområdet. 

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 68: Faresonekart for kartleggingsområde 13 - Hagøyni. 
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17 Område 14 – Loi 
17.1 Områdebeskrivelse 
Området Loi omfatter ca. 500 m av den vestvendte fjellsiden øst for Årdalsvatnet, mellom 
Øvre Årdal og Årdalstangen (Figur 69 og Figur 70). Området ligger på østsiden av Fv. 53, rett 
sør for Steggjetunnelen. 

Området er omfattet av NVEs aktsomhetskart for snøskred, steinsprang, samt jord- og 
flomskred (NVE, 2022).  

 

Figur 69: Oversiktskart over kartleggingsområde 14 - Loi.  
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Figur 70: Oversiktsbilde fra drone av Loi, sett mot øst. Kartleggingsområdet er antydet med 
lilla omriss. 

17.1.1 Topografi 
Inne i kartleggingsområdets nordre del er terrenget naturlig, og slakt hellende mot sørvest 
og vest. Omtrentlig midt i kartleggingsområdet løper en ravine Ø-V, med sidevegger stedvis 
brattere enn 27° (Vedlegg 14B). Sørlige del av kartleggingsområdet er i stor grad bearbeidet 
og planert ut for skytebane, bygninger og parkering. I forbindelse med utplaneringen er det 
mindre skråninger (høydeforskjell noen få meter) som er brattere enn 27°. Terrenget ellers 
er slakere enn 27° og hellende mot nordvest. Terrenget ovenfor 1000 moh. er i hovedsak 
slakere enn 27°. Påvirkningsområdet strekker seg opp til Kyrfoss på 1280 moh. (NVE, 2022).  

I nord er påvirkningsområdets sørvendte del bestående av småskrenter brattere enn 27° 
med maksimal høydeforskjell ca. 10 meter. I overgangen fra det sørvendte til det mer 
vestvendte terrenget går det en forsenkning i berg ned mot kartleggingsområdet. 
Forsenkningen er stort sett slakere enn 27°. Det vestvendte terrenget blir gradvis brattere 
fra kartleggingsområdet og oppover i fjellsiden. Mellom ca. 200-800 moh. er det flere sett 
med 55-90° bratte skrenter med høydeforskjell opp til 100 m.  

I sør består nedre del av påvirkningsområdet av to ca. 20° bratte vifteformasjoner med flere 
sett leveér. Fra rotpunktene til hver av de to viftene går det juv videre oppover i fjellsiden. 
Juvene har flere gjel og er kraftig nedskjært i fast fjell. Mellom de to juvene er det en bratt 
ryggformasjon med flere sett med skrenter brattere enn 55°. 

17.1.2 Drenering 
Fjellsiden dreneres i hovedsak i de to juvene i sørlige del av påvirkningsområdet (vedlegg 
14A). Det er også flere forsenkninger i nordre del, hvor vann samles og drenerer ned mot 
kartleggingsområdet. 
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17.1.3 Berggrunn 
Området er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022) og består ifølge kartleggingen 
i stor grad av ortopyroksengneis. Dette stemmer også med befaringsobservasjoner av berg i 
kartleggingsområdet. Det er områder med syenitt mellom 140 og 280 moh. og 650 og 1000 
moh. 

Sørlige del består av to store juv, noe som tilsier at det har foregått forvitring og erosjon her. 
I hovedsak er det ett sprekkesett som går parallelt med fjellsiden, og ett nær-horisontalt 
sprekkesett normalt på fjellsiden. Det er derfor enkelte partier av bergskrentene som ikke 
har fot. Det er flere lyse partier i fjellskrentene som antyder tidligere utfall (vedlegg 14A). 

17.1.4 Løsmasser og skredavsetninger 
Det virker å være en forskyvning, ev. stor unøyaktighet i NGUs løsmassekart (NGU, 2022) for 
området. Kartleggingen til NGI viser at kartleggingsområdet består av skredmateriale, og 
påvirkningsområdet består av bart fjell. Marin grense i området er på om lag 115-120 moh. 

I nord er det langsgående N-S gående rygger med bart fjell i kartleggingsområdet som 
strekker seg opp i påvirkningsområdet. Berget er til dels forvitret. I kartleggingsområdet 
ligger det enkelte avløste blokker i forbindelse med disse partiene. I påvirkningsområdet 
består løsmassene av blokkhav og mindre partier med bart fjell (Vedlegg 14A, Vedlegg 14C).  

I midtre del består kartleggingsområdet av løsmasser, og sideveggene i ravinen midt i 
området tilsier at disse løsmassene i stor grad består av finstoff (Vedlegg 14A). I øvre deler 
av kartleggingsområdet er det skredmateriale, stort sett i form av blokker (Vedlegg 14A). Det 
er både mindre vifteformasjoner og sammenhengende ur. Ovenfor skredmaterialet, fra ca. 
250 moh., består påvirkningsområdet av bart fjell. 

I sør ligger kartleggingsområdet i utløpet av to store juv og består i stor grad av løsmasser fra 
disse gjelene. Nedre del av kartleggingsområdet er bearbeidet i så stor grad at det er 
vanskelig å gjenkjenne hva som er naturlige løsmasser. Øvre del av kartleggingsområdet er 
tydelig bestående av skredmateriale med til dels rundede blokk, leveér, lober og kanaler 
(vedlegg 14A). Påvirkningsområdet består også her av skredmateriale opp til utløpet av 
juvene, ved ca. 200 moh. Ryggen mellom de to juvene består av bart fjell. I bunn av juvene er 
det skredmateriale (Vedlegg 14A). 

17.1.5 Flyfoto og skråfoto 
Det finnes flyfoto tilbake til 1967 for området (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). 
Nyere flyfoto fra 2000-taller viser tettere skog enn flyfoto fra 1966 og 1977. Bildet fra 1977 
viser et relativt ferskt flomskred ut fra det sørligste juvet, som ikke er synlig på bildet fra 
1966. Skråfoto fra området er ikke tilgjengelig (Nasjonalbiblioteket, 2022). 

17.1.6 Skog 
I følge NIBIOs datasett SR16 Beta (NIBIO, 2022) består skogen i området av blandingsskog, i 
stor grad løvskog.  
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Basert på beregninger fra SR16 (NIBIO, 2022) og vurderinger i felt, er skogen tett nok til å 
forhindre og redusere snøskred i store deler av fjellsiden. Det er kun enkelte flekker med 
tynnere skog hvor skogen likevel vil kunne redusere utløsning av snøskred. 

Basert på beregninger fra AR5 Produktiv skog (NIBIO, 2022), sett bort i fra løvskog i bratt 
terreng, vil skogen være hogstutsatt i kartleggingsområdet, samt i nede deler (opp til ca. 150 
moh.) av påvirkningsområdet i sør. 

 

Figur 71: Kart over skog med kronedekning tett nok til å forhindre eller redusere utløsning av 
snøskred (SR16) og hogstutsatt skog (AR5). 

17.1.7 Historiske skredhendelser 
Det er registrert to skredhendelser i tilknytning til området i NVE Atlas (NVE, 2022). Den ene 
er registrert ved den sørlige avgrensningen av påvirkningsområdet, ca. 300 moh. Hendelsen 
er registrert som et løsmasseskred, som skal ha skjedd 21. juni 1948. Teksten tilsier at det 
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var et fjellskred som forårsaket en flodbølge ved Stegane. Hendelsen er feilplassert, og 
skjedde ved det nordlige utløpet av Steggjetunnelen, noen km nord for området. 

Den andre hendelsen er en registrering av et løsmasseskred på Fv. 53. Hendelsen skal ha 
skjedd 31. oktober 2007. I Vegkart (Statens vegvesen, 2022) ligger det informasjon om at 
volumet av skredmasser på vegen var mindre enn 100 m3, at det var mye regn på 
skredtidspunktet og at løsneområdet var i «fjell/dalside». Skredet gjorde skade på drenering. 
Sør for kartleggingsområdet er det også registrert flere steinspranghendelser på Fv.53, men 
disse har begrenset relevans. 

På befaring i slutten av november 2022 ble det observert avsetninger av et mindre flomskred 
ned på øvre deler av skytebanen (vedlegg 14A). Avsetningene antas å ha kommet i 
forbindelse med mye nedbør den 11. november 2022, da det også er flere andre kjente 
skredhendelser i Årdal (og på Vestlandet generelt) denne dagen.  

17.1.8 Tidligere skredfareutredninger 
Vi er ikke kjent med at det er utført tidligere skredfareutredninger av relevans for dette 
området. 

17.1.9 Eksisterende sikringstiltak 
Det er ikke registrert sikringstiltak i NVE Atlas (NVE, 2022), og det ble heller ikke observert på 
befaring. Skytebanens nordlige del er bygget på en slik måte at den i praksis vil fungere som 
en voll, og begrense utbredelsen av mindre skred. Terrenget slik det ble observert på 
befaring ligger inne i terrengmodellen, og er på den måten hensyntatt ved modelleringer av 
ulike skredtyper. 

17.2 Vurdering av skredfare 
17.2.1 Steinsprang 
I nord er skrentene i bart fjell i påvirkningsområdet relativt lave, og med maksimal 
høydeforskjell 10 meter. Det observerte blokkhavet tolker vi å være primært dannet av 
forvitring på stedet (vedlegg 14A), selv om enkelte blokker nærme de høyeste skrentene 
også kan komme fra steinsprang. De høyeste skrentene i dette området er imidlertid langt 
unna kartleggingsområdet relativt til høyden på disse, og terrenget mellom skrentene og 
kartleggingsområdet er slakt. Årlig sannsynlighet for steinsprang i nordre del er mindre enn 
1/5000. Skogen har ingen betydning for vurderingen.  

I midtre del er det høyere skrenter enn i nord, og det er også observert steinsprangur under 
disse skrentene. På befaring i november ble det observert en del is i og på potensielle 
løsneområder for steinsprang, noe som tyder på at frostsprengning er en aktuell 
problemstilling høst og vår. Modelleringer av blokk med 1 m3 i Rockyfor3D antyder mulighet 
for utløp godt ned på flaten (Vedlegg 14D). De lysere partiene i berget tyder også på relativt 
nye utfall. Årlig sannsynlighet for steinsprang i midtre del er større enn 1/100 i områder hvor 
det er observert sammenhengende ur, større enn 1/1000 i områder hvor vi har observert 
steinsprangblokker og noe ut på flaten. Steinsprang med årlig sannsynlighet større enn 
1/5000 kan nå noe lengre ut på flaten.  
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En kombinasjon av størrelsen på steinsprang og tetthet/lengde på skogen gjør at vi vurderer 
at skogen ikke har noen avgjørende betydning for utløpslengder. Skogen er også i liten grad 
hogstutsatt. Det vil derfor ikke være endringer i faresonene ved eventuell hogst.  

I sør er det også høye skrenter i bart fjell, men disse ligger lengre unna kartleggingsområdet 
enn i midtre del. Steinsprang i de to juvene vil ikke nå ned til kartleggingsområdet, men kan 
samles i bunn av juvene og utløses ved andre skredprosesser som sørpeskred eller 
flomskred. Området mellom de to juvene består av bratte skrenter i fast fjell, men vi 
vurderer at flomskredvifta som ligger mellom disse skrentene og kartleggingsområdet har en 
så stor utbredelse at steinsprang ikke vil nå ned til kartleggingsområdet. Årlig sannsynlighet 
for steinsprang i sørlige del er mindre enn 1/5000. 

17.2.2 Steinskred 
På NGUs InSAR-kart (NGU, 2022) er det få punkter i dalsiden, trolig på grunn av de bratte 
fjellsidene og skog. Baksprekker er ikke synlige på kartgrunnlaget. 

Det er ikke observert spor etter oppsprekking i berget som tilsier at større partier kan være 
løse, og ikke spor etter bevegelse av bergpartier i InSAR-data. Vi har heller ikke observert 
spor etter tidligere steinskred i skråningene. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for 
steinskred er mindre enn 1/5000 i området. Skogen har ingen betydning for vurderingen. 

17.2.3 Snøskred 
Det er flere områder som rent topografisk kan være løsneområder for snøskred ved ca. 600-
950 moh. Løsneområdene er beskrevet i Tabell 53. Skogen i løsneområde 14-6 og 14-2 
vurderes å være tett nok for å forhindre utløsning av snøskred (Figur 71), og snøskred fra 
disse løsneområdene er derfor ikke vurdert nærmere. Selv om skogen i resterende 
løsneområder ikke vurderes som tett nok for å forhindre snøskred, vil den fortsatt bidra til å 
redusere løsnesannsynligheten.  

Modelleringer med RAMMS (Vedlegg 14D) tilsier at snøskred fra samtlige løsneområder når 
ned til kartleggingsområdet med årlig sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. 
Det er imidlertid verken tegn i vegetasjon, kjent historikk eller observerte avsetninger fra 
snøskred i området. Modellkjøringene ansees derfor å være svært konservative. Beregninger 
av Alfa-Beta viser utløpslengder ut på Årdalsvatnet, men dette vurderes som lite realistisk. 

Årlig sannsynlighet for snøskred vurderes som mindre enn 1/100. Vi vurderer årlig 
sannsynlighet for utløsning av snøskred som mindre enn 1/1000 for løsneområdene 14-4 og 
14-5 på grunn av skog som vil redusere løsnesannsynligheten, samt lite egnet topografi. Årlig 
løsnesannsynlighet for løsneområde 14-1 og 14-3 vurderes som større enn 1/1000 og det er 
tegnet faresoner ved forventet utløpet fra disse. Vi vurderer årlig sannsynlighet for utløsning 
av snøskred som større enn 1/5000 for løsneområdene 14-1, 14-3, 14-4 og 14-5. Årlig 
sannsynlighet for snøskred er større enn 1/5000 i midtre og sørlige del av området. 
Flomskred vurderes å kunne nå lengre enn snøskred, og snøskred er derfor ikke 
dimensjonerende skredtype for verken årlig sannsynlighet større enn 1/1000 eller 1/5000. 
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Skogen vurderes å ha beskyttende effekt mot utløsning av snøskred i øvre del av skråningen. 
Skogen som hindrer og reduserer sannsynlighet for utløsning av snøskred vurderes ikke som 
hogstutsatt. Det vil derfor ikke være noen forskjell på faresonene etter eventuell hogst.  

Tabell 53: Beskrivelse av løsneområder for snøskred med relevans for kartleggingsområdet. 

Navn Beskrivelse Vind
-
blåst 
snø 

Areal 
(m2) 

Brudd-
kant 
100 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
1000 år 
(cm) 

Brudd-
kant 
5000 år 
(cm) 

Effekt 
av skog 

Sno14-1 Godt egnet topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Noe 15894 85 95 115 Reduse
rer 

Sno14-2 Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 13603 55 65 75 Hindrer 

Sno14-3 Godt egnet topografi. Vestvendt, lite 
vindtransport. Moderat ruhet. 

Noe 3506 85 95 115 Reduse
rer 

Sno14-4 Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 16171 55 65 75 Reduse
rer 

Sno14-5 Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 13585 55 65 75 Reduse
rer 

Sno14-6 Noe avblåst topografi. Vestvendt, 
begrenset vindtransport. Moderat 
ruhet. 

Lite 14326 55 65 75 Hindrer 

 

17.2.4 Jordskred 
På grunnlag av at løsmassene i fjellsiden stort sett består av skredmateriale fra steinsprang, 
skal det en del vann til for at massene vannmettes og løses ut som skred. Potensielle 
løsneområder for løsmasseskred i fjellsiden vil derfor være i allerede definerte 
dreneringsveier, og dermed ligne mer på flomskred enn jordskred. Kartlagte avsetningene 
preges i stor grad av leveér, og består av stein og blokk, noe som også er mer typisk for 
flomskred. Eventuelle jordskred som løsner i skråningene forventes å gå ned i de etablerte 
drensløpene og ta form som flomskred. Jordskred fra skråningen over kartleggingsområdet 
vurderes derfor omfattet av flomskredvurderingen. 

I sideveggene til ravinen i midtre del av kartleggingsområdet vil jordskred og/eller mindre 
utglidninger kunne løses ut som følge av erosjon i bunn av ravinen. På befaringstidspunkt i 
november 2022 rant det en bekk i bunn av ravinen, nedskjært i leire (Vedlegg 14A). Økt 
erosjon kan forekomme i perioder med økt avrenning pga. snøsmelting/nedbør, og også i 
forbindelse med at rester fra flomskred som løsner høyere opp i påvirkningsområdet 
drenerer inn i ravinen. 

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for jordskred (mindre utglidninger) er større enn 
1/1000 og 1/5000 i ravinen sentralt i kartleggingsområdet.  
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Det er noe skog i ravinen i dag som trolig virker noe stabiliserende på løsmassene. Skogen 
kan være hogstutsatt. Ved eventuell fjerning av hogstutsatt skog vurderes skredfaren å øke, 
og også være større enn 1/100.  

17.2.5 Flomskred 
I nord er det ikke observert spor etter flomskred, og det vurderes ikke å være en aktuell 
prosess.  

I midtre del av området er det observert en rekke raviner med relativt små vifter i det som 
eller fremstår som steinsprangur. Vi vurderer at mindre flomskred forekommer fra tid til 
annen, f.eks. ved at relativt finkornede urmasser i øvre del av urene rives med ved mye 
drenering. De nordligste løpene (14-1 til 14-3) virker å være ganske små, mens løpene noe 
sørover (14-4 til 14-10) er større og kan ha større flomskred.  

Modelleringer tyder på utløp ut på flatene, og i noen tilfeller lenger ut (Vedlegg 14D). 
Spesielt lengst nord er trolig modellkjøringene for konservative og/eller representerer slam 
som siger nedover. Større, sjeldnere flomskred vurdere så kunne få en del masser ut på de 
flatere områdene hvor terrenget er gravd ut for skytebane.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred å være større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den midtre del av området.  

Skogen vurderes ikke å ha noen vesentlig betydning for verken utløsning eller utbredelse av 
flomskred her. 

I sør (sørøst) vil flomskred kunne oppstå som følge av mye nedbør/avrenning som eroderer 
med seg masser i de to juvene. Juvene har flere trange og bratte gjel hvor det kan 
forekomme opphopning av masser. Juvene har høye, bratte sidevegger og skredløpet vil 
kunne tilføres masser fra steinsprang. Det kan også tenkes at andre skred som våte snøskred 
eller sørpeskred i øvre deler av gjelet utvikler seg til flomskred ved at vann og masser dras 
med. Viftene i utløpet av juvene tilsier gjentatt flomskredhistorikk, med tydelige leveér og 
kanaler, og et stort volum på viften. Vi observerte en hendelse på befaring som trolig er fra 
november 2022 og hvor noe masser har gått ut på skytebanen. En hendelse fra 2007 kan 
kanskje også representere et flomskred som har hatt utløp av slam eller skredmasser helt ut 
på Fv. 53.  

Modelleringer i RAMMS tyder på at flomskred fra gjelene kan nå langt ut på viftene, og at de 
kan ta flere løp. Sør for kartleggingsområdet indikerer modelleringene utløp helt i 
Årdalsvatnet, mens lenger nord vil utløpslengden avta noe pga. lenger avstand fra gjelene.  

Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for flomskred er større enn 1/100, 1/1000 og 
1/5000 i den sørlige (sørøstlige) delen av kartleggingsområdet. Skred med årlig 
sannsynlighet større enn 1/100 vil primært følge etablerte kanaler. Større og sjeldnere skred 
vil kunne ta nye løp og ha utløp over hele viften. Vi forventer også at fremtidige skred kan nå 
godt forbi skytebanen og bebyggelsen nær denne, som er etablert ved utgravning inn i 
tydelige flomskredavsetninger.  
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Skogen vurderes ikke å ha noen vesentlig betydning for verken utløsning eller utbredelse av 
flomskred her. 

Tabell 54: Løsneområder for flomskred. *Dybde på løsneområde for modellkjøringer vist i 
vedlegg D. For mange løsneområder er det gjort modelleringer med flere dybder/volum.  

Navn Kommentar Areal 
(m2) 

Dybde* 
(m)  

Flom14-1 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

1531 0,25 

Flom14-2 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2414 0,25 

Flom14-3 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

2214 0,25 

Flom14-4 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

1046 0,5 

Flom14-5 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1021 0,5 

Flom14-6 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring. 

1248 0,5 

Flom14-7 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

1162 0,5 

Flom14-8 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

1519 0,5 

Flom14-9 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

1531 0,5 

Flom14-10 Drensløp med noe løsmasser fra 
steinsprang/forvitring 

1600 0,5 

Flom14-11 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 3929 1 
Flom14-12 Drensløp med noe løsmasser fra 

steinsprang/forvitring 
1358 0,5 

Flom14-13 Gjel med mye løsmasser fra annen skredaktivitet. 4880 1 
 

17.2.6 Sørpeskred 
Sørpeskred kan løsne i juvene, for eksempel ved opphoping av vann i snødekket i forbindelse 
med ett av de trange gjelene. Det er såpass mye masser her at sørpeskred forventes å rive 
med seg mye sediment, slik at de trolig går over til å være flomskred. Det vises derfor til 
vurderingen av flomskred over. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for rene sørpeskred 
i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000. For en situasjon hvor hogstutsatt skog er 
fjernet, vurderes det å ikke være noen endring av sørpeskredfaren. 

17.2.7 Andre faremomenter 
Det kan potensielt være fare for flodbølge fra fjellskred i Årdalsvatnet for de lavereliggende 
delene av kartleggingsområdet.  
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Ettersom store deler av området ligger under marin grense kan det ikke utelukkes 
forekomster av kvikkleire, men det er ikke observert konkrete tegn som tyder på det. 

17.3 Samlede faresoner 
17.3.1 Med skog 
Under dagens skogforhold vurderer vi at den årlige sannsynligheten for skred i 
kartleggingsområdet stedvis er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 72, Vedlegg 14E). 
Dimensjonerende skredtype for de fleste faresonene er flomskred, samt jordskred i ravinen. 
Steinsprang og snøskred er også aktuelle skredtyper. Tabell 55 viser antall bygg fra 
sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 som ligger innenfor skredfaresonene. 3 bygg som ikke er 
klassifisert i FKB-dataene er inkludert i tallet for S1. En parkeringsplass med flere 
campingvogner er også innenfor 1/1000-sonen, i tillegg til bygget i tabellen. 

Tabell 55: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene i området. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 3 0 1 
≥1/1000 - 1 1 
≥1/5000 - - 1 

 

17.3.2 Uten skog 
Det er noe skog i skråningen som vurderes å ha beskyttende effekt mot utløsning av 
snøskred, men denne skogen vurderes ikke å være hogstutsatt (Vedlegg 14F). Ved eventuell 
fjerning av hogstutsatt skog (Figur 71) vil skredfaren i ravinen sentralt i området kunne øke 
noe. For øvrig forventes ingen endringer i skredfaren (Vedlegg 14E).  

17.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 
Vi kjenner ikke til noen tidligere skredfareutredninger med relevans for området, og det er 
således heller ingen avvik fra slike. 

17.3.4 Stedsspesifikk usikkerhet 
Det er utført betydelige terrenginngrep i kartleggingsområdet, noe som vanskeliggjør 
tolkningen av tidligere skredavsetninger. Det er også knyttet noe usikkert til tolkningen av en 
skredhendelse fra 2007 som vi tolker å trolig ha vært et flomskred fra et av gjelene.  

Det er en generell usikkerhet knyttet til klimadata og vurdering av hvor mye snø som kan 
forventes ved ulike gjentaksintervall. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til vurdering 
av snøskred. 
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Figur 72: Faresonekart for kartleggingsområde 14 - Loi. 
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18 Konklusjon 
Utredningen viser at mange av kartleggingsområdene er utsatt for flere skredtyper. 
Flomskred er spesielt aktuelt i mange av områdene, og utgjør en betydelig del av faresonene 
som påvirker bebyggelse. Steinsprang (inkl. både flogstein og mindre steinskred) og snøskred 
(inkl. skredvind) er også aktuelt i en god del av områdene. Større steinskred, jordskred og 
sørpeskred er aktuelt i noen av områdene.  

Bebyggelsen i kartleggingsområdene er grovt klassifisert i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 iht. 
bygningstype fra FKB-data. Opptelling viser at totalt 51 bygg (58 ved fjerning av hogstutsatt 
skog) har for høy skredfare for sin sikkerhetsklasse iht. kravene i TEK17 § 7-3 (Tabell 56): 

- Totalt 7 bygg i sikkerhetsklasse S1 har årlig sannsynlighet for skred ≥1/100.  
- Totalt 31 bygg (37 ved hogst) i sikkerhetsklasse S2 har årlig sannsynlighet for skred 

≥1/1000. Av disse har 5 bygg (6 ved hogst) årlig sannsynlighet for skred ≥1/100.  
- Totalt 13 bygg (14 ved hogst) i sikkerhetsklasse S3 har årlig sannsynlighet for skred 

≥1/5000. Av disse har 9 bygg årlig sannsynlighet for skred ≥1/1000 og 4 bygg årlig 
sannsynlighet for skred ≥1/100. 

Tabell 56: Antall bygg i ulike sikkerhetsklasser som ligger innenfor faresonene totalt sett. Tall 
i parentes viser antall bygg i faresonene ved fjerning av hogstutsatt skog. 

Årlig sannsynlighet for skred S1 S2 S3 
≥1/100 7 5 (6) 4  
≥1/1000 - 31 (37) 9 
≥1/5000 - - 13 (14) 
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Vedlegg 1A – Bilder – Område 1 – Vikadalen 

 

Figur 1: Dronebilde av den sentrale delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 2: Dronebilde av berget over den vestlige delen av kartleggingsområdet. 



 

Figur 3: Dronebilde av skrenten over den østlige delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 4: Større steinblokk på nær bebyggelse i den vestlige delen av kartleggingsområdet. 



 

Figur 5: Tydelige flomskredavsetninger sørvest for kartleggingsområdet. 

 

Figur 6: Dronebilde av skråningen sørvest for kartleggingsområdet, med flere tydelige gjel. 

 



 

Figur 7: Nærbilde av det ene gjelet viser store mengder løsmasser i løpet. 

 

Figur 8: Steinsprangavsetninger på en terrasse ca. 130 moh., øst for Hovland gård. 



 

Figur 9: Dronebilde av uravsetninger over den vestlige delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 10: Kanal som går i foten av skråningen i den sørvestlige delen av kartleggingsområdet. 



 

Figur 11: Skråfoto fra Widerøe for Vikadalen, tatt i 1963, sett mot vest. Kilde: 
Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 12: Skråfoto fra Widerøe for Vikadalen, tatt i 1963, sett mot sørvest. Kilde: 
Nasjonalbiblioteket. 
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Vedlegg 2A – Bilder – Område 2 – Årdalstangen øst 

 

Figur 1: Oversiktsbilde av Årdalstangen øst, tatt mot øst. 

 

Figur 2: Dronebilde sett mot øst av berget ved Finnsåsen, sørøst for kartleggingsområdet. 



 

Figur 3: Der hvor Owe-fossen kommer ut av Finnåsen har det skjedd betydelig erosjon. 

 

Figur 4: Finnsåsen og Geisdalen sett mot sør. Årdalsfjorden til høyre i bildet. 



 

Figur 5: Terrenget ved utløpet av Geisdøla og under Finnsåsen, sett mot sørvest. 

 

Figur 6: Steinsprang ved Hydro under Finnsåsen i 2006. Foto: Jonny Asperheim, Hydro. 



 

Figur 7: Skråningen øst for kartleggingsområdet, sett mot øst. 

 

Figur 8: Skråningen øst for kartleggingsområdet, sett mot nord. 



 

Figur 9: Ferske steinsprangblokk i foten av skråningen øst for kartleggingsområdet. 

 

Figur 10: Den sentrale delen av kartleggingsområdet, sett mot øst. 



 

Figur 11: En flomskredavsetning (til høyre i bildet) sentralt i området, sett mot sørøst. 

 

Figur 12: Bilde som trolig er fra rundt 1914 av Årdalstangen, sett mot nordvest. Kilde: 
Normann / Årdal Før og No. Nr. 52 – Juni 2019. 



 

Figur 13: Bilde av flomskredet i Geisdøla i 1950. Kilde: Jonny Asperheim. 

 

Figur 14: Arbeid med flom og skredsikring av Geisdøla i 1951. Kilde: Jonny Asperheim 



 

Figur 15: Skråfoto av Årdalstangen fra 1951, tatt mot nordøst. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 16: Skråfoto av Årdalstangen fra 1963, tatt mot sørvest. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 
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Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 3A – Bilder – Område 3 – Årdalstangen vest 

 

Figur 1: Skråningen over Lysa nordøst for området, sett oppover mot nord. 

 

Figur 2: Viften nedenfor Lysa, sett nedover mot sørøst. 



 

Figur 3: Et sedimentasjonsbasseng langs Lysa, fylt med noe løsmasser. 

 

Figur 4: Berget i skråningen nord for området. 



 

Figur 5: Uren og terrenget over den nordlige delen av området, sett mot sørøst 

 

Figur 6: Migangjel sett mot nordvest, med mye løsmasser og sterkt forvitret berg. 



 

Figur 7: Viften ved utløpet av Migangjel ned mot Saltviki, sett nedover mot nordøst. 

 

Figur 8: En løsmasseskjæring i viften ved utløpet av Migangjel, sett mot nord. 



 

Figur 9: Øvre del av skråningen over Saltviki, sett mot vest. 

 

Figur 10: Nedre del av skråningen over Saltviki, sett mot nordvest. 



 

Figur 11: Nedre del av skråningen over Saltviki, sett nedover mot sørøst. 

 

Figur 12: Skråfoto av viften fra Lysa fra 1963, tatt mot nordøst. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



 

Figur 13: Skråfoto sentralt i området fra 1963, tatt mot nordøst. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 14: Skråfoto av Saltviki/Migangjel fra 1963, tatt mot nord. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Sørpeskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

Band	1	(Gray)

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 4A – Bilder – Område 4 – Seim 

 

Figur 1: Skråningen over den vestlige delen av kartleggingsområdet, sett mot sør. 

 

Figur 2: Skråningen over den vestlige delen av kartleggingsområdet, sett mot vest. 



 

Figur 3: Øvre del av skråningen lengst sørvest ved Seimsåsen, sett mot nordvest. 

 

Figur 4: Over bebyggelsen ved Seimsbekken er det observert antatte flomskredavsetninger. 



 

Figur 5: Et nyoppført vannbasseng vest i området, sett ovenfra fra drone. 

 

Figur 6: Sørvestlig del av området, sett ovenfra fra drone. 



 

Figur 7: Dronebilde av østlig del av området, sett nedover mot vest. 

 

Figur 8: Skråfoto fra 1963 av Seimsbekken, tatt mot nordøst. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



 

Figur 9: Skråfoto fra 1963 Seimsdalen, tatt mot nord. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 10: Skråfoto av raviner i sørvest fra 1963, tatt mot nordvest. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 5A – Bilder – Område 5 – Seimsdalen 

 

Figur 1: Fjellskredet nord i området, sett nedover mot øst, satt sammen av flere dronebilder. 



 

Figur 2: Øvre del av skråningen i nordøst, sett mot nord. 

 

Figur 3: Skråningen vest for området, sett mot sørvest. 



 

Figur 4: Den sørlige delen av området, sett ovenfra mot sør. 

 

Figur 5: Dalåkre nord i området, sett ovenfra mot øst. 



 

Figur 6: Flyfoto fra 1963 for den nordlige delen av kartleggingsområdet, sett mot nordøst. 
Sentralt i bildet sees en større fjellskredavsetning (rødt linje). Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 7: Skråfoto sentralt i området fra 1963, tatt mot nordvest. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



 

Figur 8: Skråfoto av Jamnåkre fra 1963, tatt mot nordvest. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 9: Skråfoto av Jamnåkre/Dalåkre fra 1963, tatt mot nordøst. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



 

Figur 10: Skråfoto av Dalåkre fra 1963, tatt mot nordvest. Kilde. Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Sørpeskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

Band	1	(Gray)

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 6A – Bilder – Område 6 – Øvre Årdal sør 

 

Figur 1: Vestlig del av området ved Naustbukti, sett mot sør. 

 

Figur 2: Et relativt ferskt utfall fra skråningen vest i området ved Naustbukti, sett mot vest. 



 

Figur 3: Spor etter det som antakelig er et mindre flomskred bak vollen fra Hanseskredi. 



 

Figur 4: Fanggrøft og fanggjerde for skred langs Fv. 53 vest i området. 

 

Figur 5: Øvre del av skråningen ved Breiskredi, sett mot sør. 



 

Figur 6: Øvre del av skråningen øst for Breiskredi, sett mot sørøst. 

 

Figur 7: Nedre del av Breiskredvifta, sett mot nordvest. 



 

Figur 8: Ferske skredavsetninger og skader på skog på øvre del av Breiskredvifta, juni 2022. 

 

Figur 9: Øvre del av Breiskredi med ferske flomskredavsetninger fra 11. nov 2022. 



 

Figur 10: Nedre del av Breiskredi med ferske flomskredavsetninger fra 11. nov 2022. 

 

Figur 11: Utglidning langs Fv. 53 den 11. nov 2022, trolig pga. at overvannet tok nytt løp.  



 

Figur 12: Øvre del av skråningen mellom Almebekken og Sitla, sett mot sørvest. 

 

Figur 13: Skråningen mellom Almebekken og Sitla ved Huldrebakken, sett mot vest. 



 

Figur 14: Skråningen øst for Sitla, sett mot øst. Kartleggingsområdet nede til venstre. 

 

Figur 15: Ur nederst i skråningen øst for Sitla, sett mot sørvest. 

 

 



 

Figur 16: Bilde av snøskred fra Breiskredi den 22. mars 2011. Foto: Johnny Asperheim. 



 

Figur 17: Utsnitt av et skråfoto fra 1949. Masser fra et skred ser ut til å ha gått langt ut over 
et flatt område, helt til Årdalsvegen. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



 

Figur 18: Skred med løsmasser på Fv. 53 den 11. nov 2022. Kilde: Vegkart. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Extended	-	Maks	trykk	(kPa)
Bruddkant	1000	år

<=	1

1	-	3

3	-	5

>	5



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 7A – Bilder – Område 7 – Øvre Årdal sør 

 

Figur 1: Oversikt over skråningen over kartleggingsområdet, sett mot øst. 

 

Figur 2: Skråningen i den øvre delen av påvirkningsområdet, sett mot nordøst. 

 



 

Figur 3: Skråningen i nedre del av påvirkningsområdet, sett nedover mot sør.  

 

Figur 4: Skråningen i og over den nordlige delen av kartleggingsområdet, sett mot nord. 



 

Figur 5: En sti gjennom uren i nordre del av kartleggingsområdet, sett mot vest.  

 

Figur 6: En fangvoll bak Uravegen barnehage, sett mot sør fra stien gjennom uren. 



 

Figur 7: En blokk som ligger rett over skråningen nord for kartleggingsområdet. 



 

Figur 8: Skråfoto av Øvre Årdal fra 1963. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 9: Skråningen nord for kartleggingsområdet fra 1963. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 8A – Bilder – Område 8 – Fardalen 

 

Figur 1: Oversiktsbilde av den nordlige delen av skråningen, sett mot øst. Bildet er satt 
sammen av flere dronebilder og proporsjonene er noe forvrengt. 

 

Figur 2: Skrentene og urene i den nordlige delen av skråningen, sett mot sørøst.  



 

Figur 3: Botnen over den nordlige delen av skråningen, sett mot nordøst. 

 

Figur 4: Skråningen over den nordlige delen av området, sett nedover mot vest. 



 

Figur 5: Den sentrale delen av skråningen, sett mot sørøst. 

 

Figur 6: Spor etter flomskred i den sentrale delen av skråningen, sett nedover mot nord. 



 

Figur 7: Den sentrale delen av kartleggingsområdet, sett mot nord. 

 

Figur 8: Flomskredavsetninger i den sentrale delen av området, sett mot sørvest. 



 

Figur 9: Spor etter et skred i den sørlige delen av skråningen, sett mot sørøst. 

 

Figur 10: Skråningen over den sørlige delen av kartleggingsområdet, sett nedover mot vest. 



 

Figur 11: Skrenter over den sørlige delen av kartleggingsområdet, sett mot øst. 

 

Figur 12: Avsetninger som antas å stamme fra steinsprang sør i området, sett mot nordøst. 



 

Figur 13: Skråfoto fra 1936 med Fardalen til venstre i bildet. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 14: Skråfoto fra 1963 for nordlig del av området. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



 

Figur 15: Skråfoto fra 1963 for sentral/nordlig del av området. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 16: Skråfoto fra 1963 av området sett sørfra mot nord. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Extended	-	Maks	trykk	(kPa)
Bruddkant	1000	år

<=	1

1	-	3

3	-	5

>	5



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 9A – Bilder – Område 9 – Moa 

 

Figur 1: Oversiktsbilde av området fra drone, sett mot øst. 

 

Figur 2: Uren et stykke oppe i skråningen, sett mot øst. 



 

Figur 3: Flaten med bebyggelsen på Moa, sett mot nord. 

 

Figur 4: Bebyggelsen på Moa og skråningen bak, sett mot sør. 



 

Figur 5: Bebyggelsen på Moa og skråningen bak, sett mot øst. 

 

Figur 6: Bebyggelsen på Moa og skråningen bak, sett mot nord. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 10A – Bilder – Område 10 – Øyni 

 

Figur 1: Oversiktsbilde over Øyni (til venstre i bildet), sett mot nordøst. 

 

Figur 2: Dronebilde mot området sett ovenfra mot nord. 



 

Figur 3: Skråningen bak bebyggelsen i området, sett mot nordøst. 

 

Figur 4: Skråfoto fra 1963 av området, sett mot nordøst. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 11A – Bilder – Område 11 – Olmenhagen 

 

Figur 1: Skråningen over den vestlige/nordvestlige delen av området. Ålmennhagjuvet 
kommer ut sentralt i bildet. 

 

Figur 2: Terrenget i den vestlige delen av kartleggingsområdet hvor bebyggelsen er. 



 

Figur 3: En antatt relativt fersk steinblokk i terrenget over kartleggingsområdet. 

 

Figur 4: Øvre del av skråningen nordvest/nord for området sett mot nordvest. 
Ålmennhagjuvet lengst til venstre, Lisbetskreda i midten og Bøskreda til høyre. 



 

Figur 5: Bøskreda (venstre) og Lisbetskreda (høyre), sett ovenfra mot sørøst. 

 

Figur 6: Spor etter skredet i august 2022 i Bøskreda, sett ovenfra mot øst. 



 

Figur 7: Spor etter skredet i november 2022 i Bøskreda, sett ovenfra mot sørøst. 

 

Figur 8: Spor etter skredet i august 2022 i Bøskreda, sett mot sør. 



 

Figur 9: Skråfoto fra 1963 av vestlig del av området. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 10: Skråfoto fra 1963 av nordlig del av området. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 12A – Bilder – Område 12 – Tronteigen 
 

 
Figur 1: Oversikt av skråningen sør for vestlig del av området, sett mot sørvest.  

 
Figur 2: Skråningen sør for området, sett mot sørvest. 



 
Figur 3: En skrent i skråningen sør for området med et relativt ferskt utfall, sett mot sør. 

 
Figur 4: Skråningen sør for området, sett mot øst. 



 
Figur 5: Øvre del av skråningen sørøst for området opp mot Fuglåsen. 

 
Figur 6: Nedre del av skråningen sørøst for området. Gården Lykkja øverst til venstre. 

 



 
Figur 7: Skråningen sørøst for området, sett mot nordvest. Gården Lykkja til høyre. 

 
Figur 8: Store steinblokker i skråningen sørøst for området. Sett mot nordøst. 

 



 
Figur 9: Øvre del av skråningen øst for området, sett mot øst. Skredavsetninger fra nov. 22. 

 
Figur 10: Nedre del av skråningen sett mot nordøst. Gården Lykkja nederst til høyre.  



 

Figur 11: Utklipp fra skråfoto fra 1936, skråningen øst for kartleggingsområdet til høyre i 
bildet. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 12: Skråfoto fra 1963 tatt mot øst. Kartleggingsområdet og skråningen øst for dette 
kan skimtes øverst i bildet. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 13A – Bilder – Område 13 – Hagøyni 

 

Figur 1: Kartleggingsområdet sett ovenfra. Skredavsetninger sørøst for (over) vegen. 

 
Figur 2: Flomskred fra løsneområde 13-1 som trolig gikk 11. nov 2022, sett mot sørøst. 



 

Figur 3: Flomskred fra løsneområde 13-5 som trolig gikk 11. nov 2022, sett nedover mot vest. 

 

Figur 4: Flomskredløp fra løsneområde 13-5, fra flomskred som trolig gikk 11. nov 2022. 



 

Figur 5: Spor langs vegen etter flomskred som trolig gikk 11. nov 2022. 

 

Figur 6: Steinsprang som ser relativt ferskt ut. Det var synlig også på befaring i juni 2022.  



 

Figur 7: Steinsprangblokk i kartleggingsområdet, et stykke ut fra sammenhengende ur. 

 

Figur 8: Skråningen nordvest for kartleggingsområdet (over elven), sett mot nordvest. 



 

Figur 9: Den øvre del av skråningen sørøst for kartleggingsområdet (lengst nord).  

 

Figur 10: I et av gjelene sørøst for kartleggingsområdet er det mye løsmasser tilgjengelig. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren



Vedlegg 14A – Bilder – Område 14 – Loi 

 

Figur 1: Dronebilde av det nordligste av gjelene hvor det er mye løsmasser, sett mot øst.  

 

Figur 2: Skrentene over den nordlige delen av området, sett fra drone mot nordøst. 



 

Figur 3: Området sett fra drone, nedover mot sørvest. Skredavsetninger til venstre og nede. 

 

Figur 4: Bildene viser ravinen midt i kartleggingsområdet og bekken som renner i denne. 



 

Figur 5: Bildene viser forvitring av berg i nordre del av kartleggingsområdet. 

 

Figur 6: Skredavsetning i øvre del av kartleggingsområdet.  



 

Figur 7: Skredavsetninger i en ravine i øvre del av kartleggingsområdet. 

 

Figur 8: Spor etter et flomskred med utløp inn i området som antas å ha gått 11. nov 2022. 



 

Figur 9: Samme skredløp som Figur 8, noe høyere oppe i skredløpet, antatt fra 11. nov 2022. 

 

Figur 10: Bygninger som er bygget inn i skredavsetninger sør i kartleggingsområdet.  



 

 

Figur 11: Tydelig lobe med blokker som tolkes å være flomskredavsetninger, sett mot øst. 

 

Figur 12: Fersk blokk som hviler mot trær øst for området, sett mot nord. 



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Terrenghelning

10-27°

27-37°

37-45°

45-55°

55-90°



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområde	steinsprang

Løsneområde	steinskred

Løsneområde	snøskred

Løsneområde	jordskred

Løsneområde	flomskred

Løsneområde	sørpeskred

Skredhendelse	(tidspunkt)

Skredhendelser	(tidspunkt)

Flomskred

Jordskred

Snøskred

Steinsprang/steinskred/fjellskred

Utglidning	av	veg

Aktiv	erosjon	(punkt)

Antatt	steinsprangblokk

Blokk	med	usikkert	opphav

Levee

Ravine/Bekkenedskjæring

Sikringstiltak	(observert)

Tidligere	skredbaner

Skredmateriale

Jord-	og	flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred	(ur)

Sporlogg	bakke

Sporlogg	drone



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	steinsprang

RockyFor3D	-	1	m3	-	"Reach	Probability"	(%)

<=	1,5

1,5	-	3

3	-	10

10	-	20

20	-	100

RockyFor3D	-	1	m3-	Antall	avsetninger



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	snøskred

RAMMS::Avalanche	-	Maks	hastighet
Bruddkant	1000	år

<=	1,0	m/s

1,0	-	5,0	m/s

5,0	-	10,0	m/s

10,0	-	15,0	m/s

15,0	-	20,0	m/s

>	20,0	m/s

Alfa-Beta

Alfa

Alfa	+	1	standardavvik

Alfa	+	2	standardavvik

Skredbane



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Løsneområder	Flomskred

RAMMS::Debris	Flow	-	Maks	hastighet
Bruddkant	angitt	i	tabell	i	rapport

<=	0,2	m/s

0,2	-	3	m/s

3	-	5	m/s

5	-	8	m/s

8	-	10	m/s

10	-	100	m/s



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/100

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/1000

Årlig	sannsynlighet	for	skred	≥1/5000

Dimensjonerende	skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Sikkerhetsklasser	(FKB)

S1

S2

S3

Andre	bygg



Kartleggingsområde

Påvirkningsområde

Hogstutsatt	skog

Skog	med	betydning	for	skredfaren
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