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Sammendrag 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Voss kommune utført av 
Multiconsult Norge AS. De kartlagte områdene er Bulken, Voss-Løno, Stalheim, Kvormo-Vinje, 
Oppheim, Evanger, Brekkhus, Li, Mønsberget og Ygre. 

Hovedfunn 

Voss kommune og de 10 delområdene representerer et stort spenn, geografisk og geologisk, i 
forhold til skredfare. I områder som Brekkhus, Evanger, Mønsberget og Li er steinsprang viktig 
skredtype, mens i deler av Bulken, deler av Voss-Løno og Oppheim er jordskred dimensjonerende for 
skredfare. I andre deler av Voss-Løno og deler av Kvormo-Vinje er sørpeskred viktige, mens 
flomskred utgjør skredfare i flere av områdene. Snøskred er viktigst på Stalheim, og er også en viktig 
komponent på deler av Voss-Løno.  

Det er utarbeidet faresonekart for alle delområdene, disse er gitt som vedlegg 1E-10E. Utsnitt av 
faresonekartene er også vist i figurer i rapporten. 

Resultatene fra kartleggingen viser at totalt 11 bygninger ligger innenfor faresone 1/100 Disse er 
lokalisert i 6 ulike delområder. Faresonen 1/1000 inkluderer 93 bygninger innenfor 8 ulike 
delområder. De største delområdene har mest bebyggelse og har også flest bygninger innenfor 
faresonene (Tabell A). 

Kartlagte skredtyper 

Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:  

- Steinsprang og steinskred 

- Jordskred 

- Flomskred  

- Sørpeskred 

- Snøskred  

I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige 
sannsynligheten for skred som er lagt til grunn. Faresoner for den samlede skredfaren er fastsatt ut 
fra skredtypen med lengst skredrekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 
1000-, og 5000-årsskred, og er utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17.  
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Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i 
betraktning lokale forhold. Utredning av faresoner for kvikkeleireskred og fjellskred er ikke en del 
av denne kartleggingen.  

Bruk av faresonekartene 

Faresonekartene for skred i bratt terreng har høyere detaljeringsgrad enn de landsdekkende 
aktsomhetskartene og vil erstatte disse i arealplanleggingen i de kartlagte områdene.  

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan 
tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Sikkerhetskravene gitt i 
TEK17 §7.3 skal oppfylles ved nybygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse. Dette gjøres ved 
å plassere byggverket utenfor områder som har større skredfare enn TEK17 tillater, eller ved å 
utføre sikringstiltak eller dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et 
skred kan medføre.  

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

Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunene har ingen klar 
juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den lokale beredskapen i 
medhold av sivilbeskyttelsesloven.  

 

Tabell A. Antall bygninger innenfor faresone 1/100 og 1/1000 for de ulike delområdene 

Nr. Delområde 1/100 1/1000 

1 Bulken 1 15 

2 Voss-Løno 4 27 

3 Stalheim  5 

4 Kvormo-Vinje 1 18 

5 Oppheim   

6 Evanger 1 11 

7 Brekkhus  6 

8 Li 2 5 

9 Mønsberget 2 6 

10 Ygre   

Sum  11 93 
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1 Innledning 

Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Voss kommune 

utført av Multiconsult Norge AS. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE. 

Faresonene som er utarbeidet kan man se i Vedlegg E under hvert delområde, og de er tilgjengelig i 

digital form på NVEs nettsider.  

1.1 Bakgrunn 

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

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

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

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene 

Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og 
benytter de metodene som er vanlige ved faresonekartlegging. Utarbeidelse av faresonekart er en 
kompleks prosess. Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata 
for å identifisere potensielle fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og 
kartlegge geologiske forhold som har betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte 
områdene. Til slutt er det en skredfaglig vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de 
aktuelle skredtypene. Kartleggingen gjøres i en detaljeringsgrad som kan brukes direkte på 
byggesaksnivå, det vil si at faresonene som er satt ikke forventes nevneverdig endret om man 
utfører mer detaljerte undersøkelser. 

Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen er tatt utgangspunkt i eksisterende skredutsatt 
bebyggelse og er avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny 
utbygging skal utredes og kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. 
Tilsvarende har infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane Nor mfl. ansvar for å sikre sine 
anlegg, herunder vurdering og kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny 
utbygging. 

Faresoner er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell 
årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for 
tap av menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, 
steinskred, jordskred og flomskred. 

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

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan 
tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at 
det for eksempel ikke tillates etablering av nye bygg i S2-klasse innenfor 1000-års skredfaresoner, 
med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot skred.  

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

Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
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1.3  Skredtyper i bratt terreng 

1.3.1 Steinsprang og steinskred 

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

1.3.2 Jordskred 

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

1.3.3 Flomskred 

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og 
bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene 
kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen 
vegetasjon i og langs løpet. 

Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en 
stor vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser 
deponeres utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan 
komme fra store og små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger og 
erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, 
våt snø og vegetasjon. Når dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon 
som beveger seg raskt nedover i løpet. Det høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor 
rekkevidde. 

1.3.4 Sørpeskred 

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

1.3.5 Snøskred 

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og 
flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø 
oppstår det sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med 
en liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og 
skredbanen utvider seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå 
hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det 
oppstår et skredgufs (også kalt skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt 
skade vinduer og lette byggverk. Et flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et 
flak langs et glideplan. Dette glideplanet kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom 
to snølag med forskjellig fasthet eller i overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer 
brede og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned i dalbunnen. 
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2. Oversikt over de kartlagte områdene 

2.1 Geografi 

Voss kommune ligger nordøst i Hordaland fylke og er med sine 1.805 kvadratkilometer den største 
kommunen i fylket (Figur 1). Kommunen har en kupert topografi fra havnivå ved Bolstadfjorden 
lengst i vest til Olsskavlen (1 576 moh.) i Raundalen i øst. Hele 91 % av kommunen er definert som 
fjellområde beliggende mer enn 300 moh. De ti kartlagte delområdene er geografisk spredt over 
det meste av kommunen, fra lavereliggende områder i vest, Evanger (8 moh.), til høyereliggende 
områder oppover i dalene mot øst, Stalheim (400 moh.) og Li (287 moh.). Delområdet Brekkhus i 
nordvest ligger i en sidedal til Vossovassdraget, Teigdalen med 152 moh. i dalbunnen. 

 
Figur 1. Oversikt over kartleggingsområdene (lilla nummererte områder) i Voss kommune (blå linje). Kysten og Bergen i 
vest, Hardangerfjorden i sør og Aurlandsfjorden/Nærøyfjorden (Gudvangen/Flåm) i nordøst. 

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 

Landskapet er preget av istidene gjennom kvartærtiden, de gamle fluviale dalsystemene er erodert 
av isen og har fått et glasialt lengdeprofil med terskler og trau. Langs hoveddalføret fra vannskillet 
øst for Oppheim; Oppheimsvatnet, Lønavatnet, Melsvatnet, Lundavatnet, Vangsvatnet, 
Seimsvatnet og Evangervatnet, før vassdraget munner ut i Bolstadfjorden ved Bolstadøyri. 
Bassengene er overfordypet av isen, og mellom dem gjenstår terskler av berg, løsmasser eller en 
kombinasjon. Tersklene kan være flate partier som Vossevangen, eller lengre fluviale daler som 
mellom Løno og Vinje eller mellom Bulken og Evanger. De større sidedalene som Teigdalen mot 
Brekkhus og Raundalen til Li har også et fluvialt opphav som er forsterket av iserosjon, men med et 
mindre utviklet lengdeprofil. 

Fjellpartiene har avrundede former, men med brattkanter knyttet til regionale sprekkesystemer 
eller lokale bergartsgrenser. Høyden på toppene er generelt stigende mot øst, som en del av den 
paleiske overflaten (Ramberg et al. 2013). 
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Figur 2. Utsnitt fra NGUs digitale berggrunnskart (www.ngu.no/kart/berggrunn). Kartet dekker sentrale deler av 
kartleggingsområdet, men ikke områdene i vest (Evanger, Brekkhus) og øst (Stalheim, Oppheim deler av Kvormo-Vinje), 
disse områdene er heller ikke omfattet av trykte kart (Kvale, A og Ingdahl S.E. 1985). Hele regionen er dekt av storskala 
kart (Solli og Nordgulen 2013). 

Berggrunnsgeologien gjenspeiler i grove trekk topografien, de store dalene er formet i mykere 
bergarter som fyllitt og glimmerskifer, mens fjellpartiene består av hardere bergarter som granitt, 
dioritt, gneis og metadacitt (Figur 2). Det er også betydelige forekomster av kvartsskifer, gabbro, 
amfibolitt og anortositt i kartleggingsområdet (Bryhni et al. 1983, Kvale og Ingesdahl 1985, 
Ramberg et al. 2006). Bergartene i området er i all hovedsak metamorfe, dette inkluderer også 
metamorfiserte intrusive bergarter som granitt, som er kartlagt som foliert granitt, og kvartsskifer, 
fyllitt og glimmerskifer som er metamorfiserte sedimentære bergarter. Bergartene er også omtalt 
for de enkelte delområdene. 

Løsmassene i kartleggingsområdet følger i grove trekk topografien. Fjellområdene består av bart 
fjell med et tynt og usammenhengende løsmassedekke. I dalsidene og enkelte lavere fjellområder 
er det forvitringsmateriale, og under bratte fjellsider skredmateriale. Elvedalene og deltaer i 
innsjøene har elveavsetninger, og på enkelte flate partier eller i daler er det breelvavsetninger fra 
slutten av siste istid, eksempler er Bømoen, Bordalen sør for Vossevangen og Giljarhus ved 
Brandset, Figur 3. 

http://www.ngu.no/kart/berggrunn
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Figur 3. Utsnitt fra NGUs digitale løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse). 

2.3 Klima 

De undersøkte delområdene i Voss kommune strekker seg fra Evanger i vest til Stalheim i øst. Øst-

vest gradienten utgjør ca. 40 km (Figur 1). De lavestliggende kartleggingsområdene er fra like over 

havnivå og typisk et par hundre meter opp i fjellsidene. De høyestliggende områdene er Li, 

Oppheim og Stalheim der områdene går opp mot 500 moh. I vurderingen av skredfare for 

delområdene er fjellsider opp til ca. 1.400 moh. vurdert. 

Klimadata er tilgjengelig gjennom meteorologisk institutt, eKlima (eKlima, u.d.). En rekke 

værstasjoner er benyttet i vurderingen av klimaforhold for Voss (Figur 4). Lengde på tidsserier og 

tilgjengelige parametere varierer på de ulike stasjonene som er benyttet, det er derfor noe forskjell 

på hvilke stasjoner som er benyttet i ulike vurderinger. Lengde på måleseriene for henholdsvis 

temperatur og nedbør fremgår av Figur 7 og Figur 8, samt Tabell 1. Temperatur- og 

nedbørnormaler er basert på normalperioden 1961-1990. I forhold til disse dataene er også 

observerte (1990-2018) og forventede klimaendringer (Figur 5 og Figur 6) i forhold til perioden 

2071-2100 tatt med i vurderingen. Resultatene er nedskalert fra den globale klimamodellen 

ECHAM4 kjørt med utslippsscenario B2. Modellen er nedskalert med HIRHAM-modellen som kjøres 

ved met.no; romlig oppløsning ~25 km, 31 vertikale lag. Resultatene er tilpasset lokale forhold og 

etablert i et rutenett med oppløsning 1 km. Dataene og referanser til modellene er tilgjengelige fra 

www.miljostatus.no (Miljødirektoratet, u.d.).  

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse
http://www.miljostatus.no/
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Figur 4. Oversikt over de benyttede værstasjonene. De kartlagte delområdene er inntegnet. 

 
Figur 5. Klimautvikling 1900-2017 med gjennomsnittsdata for Vestlandet, data fra yr.no. Temperatur i rødt og nedbør i 
blått, trendlinjer er glattet over 10 år. 

Estimerte klimaendringer antyder at klimaet på Voss blir varmere og våtere, og at det blir færre 

dager med snø og mindre total snømengde (Figur 6). Kartene er grove, og for temperatur- og 

nedbørendringer vil alle delområdene som er kartlagt falle innenfor samme klasse. Temperaturen 

er estimert til å øke med 3-3,5°C og nedbørsmengden er estimert til å øke med 10-15 %, dette er 

for årsverdier. Det er antatt at det blir mer nedbør i de fra før mest nedbørrike periodene (høst). 

Antall snødager antas å minke med 35-50 dager i lavereliggende områder (Vossevangen) og 65-80 

dager i høyereliggende deler (Brekkhus). Total snømengde er estimert til å minke med 30-60 % i 

området. 
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Figur 6. Estimerte klimaendringer knyttet til temperaturendring, nedbør, antall snødager og snømengde, 2071-2100 
(www.miljostatus.no). Vossevangen er markert med stjerne, Hardangerfjorden er synlig i hvitt i sør. 

2.3.1 Normaler 

Temperatur 

Voss er en del av vestlandsregionen som er preget av maritime værsystemer, men klimaet bærer 

preg av en viss avstand til kysten. De aktuelle delområdene har betydelig variasjon i høyde over 

havet (8-500 moh.). Normaltemperatur for alle målestasjoner (Figur 7) viser temperaturer under 

null grader i perioden november-april med normaler ned mot -5°C (januar). Sommerstid viser 

normalene for Vossevangen 14,8°C, og Mjølfjell 11,4 °C (juli). Årsmiddeltemperatur er 5,5°C (2004-

2018) / 5,2 °C (1935-1962) på Vossevangen 62 moh. og 2,7°C (1999-2018) på Mjølfjell 650 moh. 

Nedbør 

Klimaet i Voss kommune viser store variasjoner mellom ulike målestasjoner. Øvstedal og Brekkhus 
ligger nærmest kysten i vest og øverst i dalene Langedalen 313 moh. og Teigdalen 150 moh. (Figur 
4). Det antas at nedbørbyger fra kysten styres av dominerende vindretning fra sørvest, og at disse 
avgir nedbør i det de møter topografiske hindringer i nærheten av disse stasjonene. Dette fører til 
store nedbørsmengder, 2864 og 2537 mm per år (Tabell 1 og Figur 8). Området rundt Vossevangen 
har et betydelig tørrere klima med årlige nedbørsmengder som utgjør ca. halvparten av dette, 1280 
mm. (Tabell 1, Figur 8). Fordelingen av nedbør gjennom året (Figur 8) viser mest nedbør på høsten 
(sept.-okt.), og minst nedbør vår og sommer (apr.-aug.). 

 

http://www.miljostatus.no/
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Figur 7. Månedsnormaler (1961-90) for temperatur for værstasjoner i Voss kommune (eKlima). De to øverste plottene 
(mørk blå og mørk rød) viser estimert klimaendring (2071-2100) for Vossevangen 62 moh., og Mjølfjell 650 moh. 
(Miljødirektoratet, u.d.). NB Vossevangen er identisk med Voss II. 

Snødybde 

De vestligste stasjonene med mest nedbør har også betydelige maksimale snødybder med 246 cm i 
Øvstedal og 193 cm på Brekkhus (Tabell 1). Lavereliggende og tørrere områder rundt Vossevangen 
har begrensede maksimale snødybder, 62 cm (Voss II), 70 cm (Tvilde) og 86 cm (Bø) (Tabell 1). 
Høyereliggende områder østover har høyere nedbørsmengder enn Vossevangen, men verdiene er 
lavere enn Øvstedal og Brekkhus. Høyden over havet og lavere temperatur gjør at maksimal 
snødybde likevel er høyere enn i vest, 226 cm (Reimegrend), 363 cm (Mjølfjell) og 280 cm 
(Jordalen). Basert på dominerende vindretning (Figur 9) antas det at deler av nedbøren kommer fra 
Hardangerfjorden i sør/sørvest. 

For snøskred vurderes klimadata i forhold til klimanormaler, nedbørnormaler, vindtransport i 
vintermånedene og maksimal snødybde. For delområdet Voss-Løno er stasjonene Bulken, 
Vossevangen, Voss II, Voss-Tvilde og Voss-Bø benyttet, men ettersom aktuelle løsneområder for 
snøskred ligger vesentlig høyere enn disse stasjonene er også maksimale snødybder fra Øvstedal og 
Brekkhus tatt med i vurderingen. Dette er i overensstemmelse med uoffisielle målinger av 
snødybder utført av Voss Resort AS (https://www.skiinfo.no/vestlandet/voss-resort-
bavallen/snohistorikk) med historikk fra 2009-2017. Deres målepunkt er ved Slettafjellet 630 moh., 
og i perioden 2009-2017 varierer årlig maksimal snødybde fra 65-310 cm med et gjennomsnitt på 
203 cm.  
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Tabell 1. Nedbørdata for værstasjoner på Voss hentet fra eKlima. 

 

 

 

 
Figur 8. Månedsnormaler (1961-90) for nedbør (mm) fra værstasjoner i Voss kommune (eKlima). 

Vind 

Vindroser (Figur 9) viser at avstanden til kysten og lokale topografiske trekk til dels dominerer det 
regionale bildet med lavtrykk og vindretning fra vest og sørvest eller fra nordvest. Evanger, 
Vossevangen og Voss II viser markert vindretning fra øst/nordøst, noe som antyder vindsystemer 
som følger fallet på hoveddalene fra høyereliggende områder i øst. Høyereliggende stasjoner som 
Reimegrend, Mjølfjell, Myrkdalen og Klevavatnet viser mer vestlig og sørlig vindretning, noe som i 
større grad gjenspeiler større værsystemer, men med lokale topografiske variasjoner. Vindstyrken 
er begrenset i de lavereliggende områdene (stort sett < 10 m/s) med kraftigere vind i høyden (stort 
sett < 20 m/s). Områdene rundt Vossevangen har lengre perioder med vindstille, mens vinden er 

Stasjon Årsnormal (1961-90) (mm) Maks døgnnedbør (mm) Maks snødybde (cm)

Øvstedal (1944- ) 2864 160,0 246

Brekkhus (1944- ) 2537 124,0 193

Bulken (1895- ) 1801 104,3 162

Vossevangen (2004- ) 1280 70,2

Voss II (1935-1961) 1280 63,5 62

Voss - Tvilde (1962-1967) 1280 69,0 70

Voss - Bø (1967-2003) 1280 62,6 86

Reimegrend (1958-1998) 1555 115,0 226

Mjølfjell UH (1999- ) 1600 132,3 363

Jordalen - Nåsen (1977- ) 1800 137,8 280

Brandset (1972-2012) 1450 132,5 152
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mer kontinuerlig i høyden. Evanger har også vind det meste av tiden, men med begrenset 
vindstyrke, 0,3-5,2 m/s. 

Det må tas høyde for at lokal plassering av værstasjoner kan overstyre det regionale signalet, f.eks. 
er stasjonen på Evanger plassert ved Vossos utløp i Evangervatnet. Signalet fra luftmasser i 
elvedalen kan bidra til den østlige dominansen og lite vindstille på denne stasjonen. 

Vindrosene i det øverste diagrammet (Figur 9) representerer hele året, mens det nederste 
diagrammet viser vintermånedene med sannsynlighet for større snømengder og oppbygging av 
avsetninger og skavler i leheng. Dette har stor betydning for fare for snøskred, men dataene viser 
begrensede forskjeller. Dette har mest sannsynlig sammenheng med at værstasjonene som måler 
vindretning og styrke er plassert i lett tilgjengelige områder nær bebyggelse eller veier som typisk 
ligger i større dalfører, og ikke representerer fjelltopper der det er aktuelle løsneområder for 
snøskred. Erfaringsmessig kommer ofte lavtrykk med store snøfall i regionen fra nordvest eller fra 
lavtrykk øst for vannskillet. 
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Figur 9. Tilgjengelige vindroser for Voss kommune. Klevavatnet i Aurland er også tatt med for å bedre kunne vurdere 
østlige deler av Voss (Stalheim). Øverste figur viser registreringer fra hele året (jan.-des.), og nederste figur viser 
vintermånedene med sannsynlighet for større snømengder (des.-mars). 
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2.3.2 Returperioder for ekstremnedbør 

Meteorologisk institutt (DNMI) gir tilgang til statistikk for ekstremnedbør gjennom eKlima. Det er 

generert returperioder for ekstremnedbør for 1 og 3 døgns nedbør. Data for 1-døgns nedbør med 

100-, 1000- og 5000-års returperioder er presentert i Tabell 2. For 5000-års returperioder er 

Probable Maximum Precipitation (PMP), påregnelig maksimal nedbør, benyttet. Basert på DNMIs 

vurderinger (Førland, 1992) er NERC-metoden benyttet for årsverdier 100 og 1000, mens Hershield-

metoden er benyttet for PMP, sett i lys av estimert økning i årsverdier for nedbør 2071-2100 (Figur 

5 og Figur 6). Hershield-metoden gir høyere PMP-estimat på de stasjonene som har mest nedbør, 

noe som vurderes som relevant i denne sammenheng. NERC-metoden er benyttet for estimering av 

vinterverdier for PMP ettersom eKlima ikke gir Hershield-verdier for årstider. 

Datagrunnlaget viser at forventet 1-døgns maksimal nedbør med returperiode 100 år varierer fra 

91-199 mm (årsverdi) for de ulike stasjonene (Tabell 2). Både verdiene og variasjonen mellom ulike 

stasjoner stemmer overens med observerte verdier, fra 63,5-160 mm (Tabell 1). For 1-døgns 

maksimal nedbør med returperiode 1000 år varierer estimatene fra 125-267 mm for de ulike 

stasjonene (Tabell 2) PMP-estimater varierer fra 211-493 mm. 

 
Tabell 2. Returperioder for ekstremnedbør for 1-døgns nedbør. 

 
*) Probable Maximum Precipitation, Hershield-met. (år), NERC-met. (vinter) 

For 3-døgns maksimal nedbør med returperiode 100 år varierer årsverdien fra 123-295 mm for de 

ulike stasjonene (Tabell 3). For 3-døgns maksimal nedbør med returperiode 1000 år varierer 

estimatene fra 176-376 mm for de ulike stasjonene (Tabell 3), PMP-estimater varierer fra 265-662 

mm. 

År Vinter År Vinter År Vinter

Evanger (2010-17) 127 120 181 172 340 288

Øvstedal (1944- ) 199 179 267 243 493 352

Brekkhus (1944- ) 154 137 213 192 379 309

Bulken (1895- ) 119 105 170 153 266 267

Vossevangen (2004- ) 101 88 148 131 251 240

Voss II (1935-1961) 91 76 135 116 219 220

Voss - Tvilde (1962-1967) 95 89 140 133 319 243

Voss - Bø (1967-2003) 95 84 140 125 211 233

Reimegrend (1958-1998) 129 104 182 151 392 265

Mjølfjell UH (1999- ) 139 120 196 172 473 288

Jordalen - Nåsen (1977- ) 147 129 205 182 405 299

Brandset (1972-2012) 138 116 194 167 370 283

Stasjon 100 1000 5000 (PMP*)

Returperiode - 1 døgns nedbør
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Tabell 3. Returperioder for ekstremnedbør for 3 døgns nedbør. 

 
*) Probable Maximum Precipitation, Hershield-met. (år), NERC-met. (vinter) 

**) NERC-met. (pga. urealistisk Hershield-estimat). 

 

  

År Vinter År Vinter År Vinter

Evanger (2010-17) 201 194 268 261 621 367

Øvstedal (1944- ) 295 263 376 340 479** 443

Brekkhus (1944- ) 233 211 306 280 570 386

Bulken (1895- ) 180 165 244 226 428 339

Vossevangen (2004- ) 158 130 218 184 409 301

Voss II (1935-1961) 130 115 184 165 294 281

Voss - Tvilde (1962-1967) 123 111 176 160 265 275

Voss - Bø (1967-2003) 139 127 196 181 319 297

Reimegrend (1958-1998) 184 151 249 210 464 326

Mjølfjell UH (1999- ) 199 176 267 240 662 350

Jordalen - Nåsen (1977- ) 221 195 292 262 547 368

Brandset (1972-2012) 198 178 265 241 496 351

Stasjon

Returperiode - 3 døgns nedbør

100 1000 5000 (PMP*)
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3. Metodikk for fastsettelse av faresoner for dette oppdraget 

3.1 Skredhistorikk 

Skred vil ofte gjentas der det har gått skred tidligere. Tidligere registrerte skredhendelser er 
tilgjengelige i den nasjonale skreddatabasen til NVE (http://atlas.nve.no). Disse gir ofte informasjon 
om utløsningsområder, utløpslengder og frekvensen av skred, noe som er en veldig nyttig og viktig 
del av faresonekartleggingen. Skredhendelser fra skreddatabasen, og ev. hendelser som er 
innhentet ved denne vurderingen, vises i vedlegg 1C-10C. Det gjøres oppmerksom på at flere av 
skredhendelsene som er hentet fra skreddatabasen har en omtrentlig plassering. Tilgjengelige 
rapporter og notater som omhandler skredfare for de aktuelle områdene er gjennomgått, og i de 
tilfellene disse har relevans, er dette gjengitt i referanseliste. 

Ofte er det ikke lenger synlige spor i terrenget etter registrerte hendelser, og terrenget kan ha blitt 
påvirket av menneskelige inngrep slik at tidligere tydelige avsetninger har blitt fjernet eller endret 
på. I mange tilfeller er skredhendelsene heller ikke registrert i nasjonale databaser. Derfor er det 
også hentet inn lokalkunnskap om skredhistorikk. 

Tilstrekkelig kartlegging i terrenget er viktig for innhenting av geologiske data som kan gi 
informasjon om både nye og eldre skredhendelser. Registreringskartene for de ulike delområdene 
(vedlegg C) viser registreringer gjort fra flybildestudier, studier av terrengmodeller, gjennomgang av 
skredhistorikk og observasjoner ved kartlegging, inkludert opplysninger fra lokale beboere.  

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 

Det er benyttet laserdata (lidardata generert ved flybasert laserskanning) med høy oppløsning 
(typisk gridstørrelse fra Vosse-området er 0,25-0,5 m), som er tilgjengelig for alle kartleggings-
områder fra www.hoydedata.no. I GIS er disse dataene prosessert over til digitale terrengmodeller 
(DTM). En terrengmodell med oppløsning 1x1 m er brukt som grunnlag for å lage kotekart, 
helningskart og fjellskyggekart.  

Helningskartene baserer seg på DTM, og viser bratthet i terrenget. Helningskartene benyttes til å 
identifisere potensielle kildeområder for ulike skredtyper. Helningskartet som vises i vedlegg B er 
delt i følgende klasser:  

 25°-30°: mulig løsneområde for jordskred  

 30°-45°: mulig løsneområde for jordskred og snøskred  

 45°-60°: mulig løsneområde for snøskred og steinsprang  

 60°-90°: mulig løsneområde for steinsprang 

Fjellskyggekart er en visningsmåte av DTM som gir et relieffkart av terrenget. Slike kart kommer til 
nytte ved geologisk skredkartlegging, fordi disse ofte gir mye informasjon om tidligere 
skredaktivitet (skredbaner, erosjonsformer, avsetninger) i terrenget. 

For å studere konsentrasjoner av overflatevann ved nedbør er det utført en dreneringsanalyse fra 
10x10 m DTM. Dette er brukt aktivt for å identifisere områder som potensielt kan være utsatt for 
jordskred og utglidninger. 

3.3 Topografi, vegetasjon og klimaforhold 

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

hvilken retning ev. skred beveger seg, samt hvor lang utløpsdistansen blir. Terrenghelning, tilstand 

og omfang av vegetasjon, type, forvitringsgrad og infiltrasjonsevne av løsmasser og berg, terreng-

former som forsenkninger eller terrasse- og ryggformasjoner kan påvirke både sannsynlighet, 

bevegelsesmønstre og rekkevidde for skred. For eksempel kan skog være med på å bremse skred 

http://atlas.nve.no/
http://www.hoydedata.no/
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eller hindre at de utløses ved at skogen er med på å stabilisere snødekket og løsmassene. Topografi 

kan også virke på skredløpet: rygger og forsenkninger kan lede skredmassene eller fungere som 

naturlige barrierer. Grunnforhold ved utløsningsområdet må ligge til rette for ulike skredtyper for 

at disse i det hele tatt vil kunne utløses. I tillegg kan menneskelige inngrep (flatehogst, skogsveger i 

bratt terreng mm.) også ha stor innvirkning på skredfaren. 

Klimaforhold vil i stor grad påvirke alle typer skred. For eksempel vil dominerende vindforhold og 
nedbørsmengde ha betydning for akkumulasjon av snø og utløsning av snøskred. Særlig 
ekstremnedbør kan direkte påvirke utløsning av alle typer skred. Eksisterende data fra værstasjoner 
i området gir informasjon om temperatur og nedbør (gjennomsnitts-/måneds- og døgnnedbør), 
samt vindretning. Lokale klimaforhold, særlig forventede returperioder av ekstremvær, har også 
stor betydning for utløsning av skred. Se nærmere kapittel 2.3 om klima. 

3.4 Feltkartlegging 

For å få best mulig oversikt over terrenget før bladene kom på trærne, ble det foretatt innledende 

befaringer i de aktuelle kartleggingsområdene i løpet av tre dager tidlig i april 2018. Hoved-

befaringene ble utført 23.-27. april og 28.-31. mai, da områdene hovedsakelig ble undersøkt til fots 

og fra bil. I områdene Voss-Løno, Brekkhus og Li ble det også tatt bilder og film med drone for å få 

bedre oversikt. I tillegg ble det utført en helikopterbefaring 31. august for undersøkelser i 

høyereliggende terreng og utilgjengelig bratt terreng. På befaringsdagene var det stort sett 

oppholdsvær med god sikt. Temperaturen varierte fra 14-32°C. 

I forkant av befaringen ble det gjennomført forarbeider for å identifisere potensielle løsneområder 

fra helningskart (se kapittel 3.2), ved hjelp av skyggerelieffkart, dreneringsanalyse og flybilder fra 

ulike år, samt NGU sine geologiske kart over berggrunn og løsmasser. All informasjon fra disse 

analysene, i tillegg til innhente informasjon om skredhendelser, ble tegnet inn på GIS-baserte 

arbeidskart. Arbeidskartene ble lastet opp på ArcGIS Online, og videre til applikasjonen ArcGIS 

Collector, som ble aktivt brukt til registrering under feltarbeidet. De forhåndsregistrerte opp-

lysningene om skredbaner, avsetninger m.m. ble sjekket i felt, og enten verifisert eller redigert for å 

tilsvare de reelle forholdene, i tillegg til at alle nye observasjoner og informasjon som vi fikk fra 

lokale innbyggere og grunneiere ble lagt inn. Arbeidskartene var grunnlaget for registreringskartene 

beskrevet i neste kapittel. 

3.5 Registreringskart 

Registreringskartene oppsummerer alle observasjoner og registreringer med tanke på skredfare i 

de ulike skråningene. Informasjonen i disse kartene er en kombinasjon av kartstudie fra flyfoto, 

helningskart, detaljert terrengmodell og skyggerelieffkart som viser eldre avsetninger skjult under 

vegetasjonen, samt informasjon innhentet fra lokale innbyggere og grunneiere og andre kilder om 

historiske skred, og observasjonene gjort i forbindelse med feltarbeidet.  

Registreringskartene gir informasjon om bl.a. observerte skredavsetninger, potensielle løsne-

områder for ulike typer skred, omtrentlige skredbaner fra historiske hendelser der disse har vært 

mulig å hente inn og markering av ev. terrengformer som er vurdert å fungere som naturlige 

barrierer mot skred. I tillegg er det flere infopunkter med forklarende tekst om observasjoner fra 

feltarbeidet. Disse kartene gir viktig informasjon om bakgrunnen for avgrensningen av faresonene, 

og kan for eksempel brukes videre for identifisering av løsneområder i forbindelse med ev. 

prosjektering av sikringstiltak.  

Det gjøres oppmerksom på at polygonene for løsneområdene beskriver områder der det potensielt 

kan løsne skred, men det er lite sannsynlig at hele området løsner i en hendelse.  
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3.6 Modellering 

Alfabeta (α/β) modellen 
I enkelte skråninger der det er utført simuleringer av snøskred er det i tillegg utført beregninger 
med α/β-modellen, som er en topografisk modell med utgangspunkt i fjellskråningens lengdeprofil. 
Modellen er en matematisk regresjonsligning fra statistisk behandling av 206 snøskred med kjent 
utløpsdistanse, utviklet av Lied & Bakkehøi (1980).  

I modellen beskrives utløpsdistansen til skredene med en α-vinkel, som er vinkelen mellom 
skredets bruddkant og ytterste avsetning, se Figur 10. Lied og Bakkehøi (1980) fant ut at det er en 
klar sammenheng mellom utløpsvinkelen og gjennomsnittlig helning av skredbanen. Den 
gjennomsnittlige helningen av skredbanen blir uttrykt ved β-vinkelen, som beskriver helningen 
mellom bruddkant og punkt i skredbanen som har helning på 10°. Forholdet mellom disse to 
vinklene er funnet til å være: 

α = 0.96β ‐ 1.4° (SD = 2.3°) 

 
Figur 10. Prinsippskisse av α/β modellen etter Lied & Bakkehøi (1980). 

RAMMS 

Det er utført modelleringer av snøskred og sørpeskred i programvaren RAMMS utviklet av SLF i 

Sveits. RAMMS er et dynamisk 2D-modelleringsprogram som bruker digital terrengmodell, der 

resultatene også kan visualiseres i 3D. Modelleringen inkluderer sannsynlige strømningsveier og 

utløp, skredets hastighet, høyde og trykk. Terrengmodellen som er benyttet i alle modelleringene i 

RAMMS har en oppløsning på 5x5 m. 

RAMMS er i utgangspunktet utviklet for studier av større skred i klima- og terrengforhold som er 

fremtredende i Alpene. Erfaringsmessig er det utfordrende å få kalibrert parameterne riktig med 

tanke på skred under norske forhold. Det er gjort noen tilpasninger for å få mer realistiske 

resultater, men det ikke lagt stor vekt på kalibrering av parameterne i RAMMS. Modellerings-

resultatene er hovedsakelig brukt for å studere strømningsmønstre. 

Modellering av snøskred – RAMMS avalanche 

Ved modellering av snøskred er standardverdiene for friksjonsparameterne μ og ξ benyttet. Disse 

blir automatisk justert etter høydegrenser. Høydegrensene som er benyttet er satt til 500 m og 100 

m, som passer de lokale forhold. 

Størrelsesparameterne for skredet blir definert automatisk, avhengig av hvor stort løsneområdet er 

(Bartel et al. 2017). Modellert skredvolum for de ulike løsneområdene er gitt under hvert 

områdekapittel. Tetthet på 300 kg/m3 er benyttet i alle simuleringene. For å ta hensyn til 
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medrivingseffekten ved ekstreme snøforhold er utløsningsområdene justert til å være noe større 

enn det som i utgangspunktet er vurdert som sannsynlig løsne i én hendelse. 

Løsneområdene er valgt på bakgrunn av kartstudium og feltarbeid, der snøakkumulerings- og 

løsneområder med over 30-graders helning er observert. Det er i hovedsak modellert fra 

løsneområder som er knyttet til historiske snøskredhendelser, der vi har fått opplysninger fra 

lokalkjente om aktuelle løsneområder. I noen tilfeller der utløpslengde fra historiske hendelser er 

kjent, har det vært mulig å kalibrere modelleringen mot disse. 

Modellering av flomskred og sørpeskred – RAMMS debris flow 
Siden sørpeskred ligner på flomskred i bevegelsesmønstre, er RAMMS debris flow brukt for å 
studere potensielle skredbaner ved både flomskred og sørpeskred. For å kunne bruke RAMMS med 
pålitelighet for å studere utløpslengder av skred er man nødt til å kalibrere parameterne i forhold til 
kjente hendelser, som vi i utgangspunktet har lite informasjon om. Der flomskredproblematikk er 
tilstede i kartleggingsområdene i Voss kommune, er som oftest også sørpeskred en aktuell 
problemstilling. Skredene som har gått langs de aktuelle skredbanene blir ofte karakterisert som 
blandingskred, eller ren sørpe. Dette er grunnen til at det er lagt mer vekt på modellering av 
sørpeskred langs de aktuelle skredbanene der modellering er utført.   

I dette prosjektet er programvaren først og fremst brukt for å studere potensielle skredbaner og 
skredets bevegelsesmønstre, og i mindre grad for verifisering av antatt utbredelse. Volumet av 
massene som kan løsne blir kalkulert etter størrelsen av løsneområdet og mektigheten av massene. 
Utløsningsområdene brukt i simuleringene (vedlegg D) er kun teoretiske, og er valgt ut som 
eksempler av sannsynlige løsneområder basert på observasjonene i felt, men skred kan løsne også 
andre steder langs bekkefar/dreneringsområdene. Metoden «block release» ble brukt. Ved 
modellering av sørpeskred i dette prosjektet er tettheten til snømassene satt til 900 kg/m3, og 
parameterinnstillinger justert til μ=0,05 og ξ=1000 m/s2. 

Modellering av steinsprang – RocFall 6.0 
Steinsprangsimuleringsprogrammet RocFall 6.0, utviklet av RocScience Inc., er et statistisk analyse-
program der blant annet energien, hastigheten og distribusjonen av fallende stein blir kalkulert 
langs utvalgte skråningsprofiler. Sammen med nøyaktige digitale høydedata kan det bli laget 
detaljerte skråningsprofiler, og de forskjellige friksjonsparameterne for ulike typer underlag langs 
skråningen kan endres for å tilpasses best mulig de lokale forholdene. 

Modelleringene i RocFall representerer teoretiske skredbaner, med løsnepunkt omtrent der det ble 
observert potensielle utløsningsområder ved befaringene. I virkeligheten kan steinsprang løsne fra 
andre steder og bevege seg annerledes, bl.a. sprette fra underlaget, bli knust til mindre biter som 
tar ulik retning, eller utløse en klinkekule-effekt slik at bergblokker avsatt i urmassene kommer i 
bevegelse. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til resultatene, da modellering er en forenkling av 
virkeligheten. Usikkerhetene ligger oftest i begrensningene i selve modellen, samt kalibrering av 
underlagsparametere. For å studere ulike scenarier (f.eks. med/uten is i bakken) er det modellert 
flere omganger med ulike underlagsparametere. Slike scenarier er tatt i betraktning i tegning av 
faresonene, til tross for at de ikke er representert i de utvalgte modelleringsresultatene i vedlegg D. 

Skråningsprofilene er laget av terrengmodellen med 1x1 m gridstørrelse. Det er lagt inn egenskaper 
for det observerte terrengunderlaget langs profilene for å kalibrere modellen i størst mulig grad 
med de stedlige forholdene. Underlagsparameterne brukt i kalibreringen, se Tabell 4, er hentet fra 
tabeller fra brukermanualen til RocFall, og som baserer seg på tester og undersøkelser i både Norge 
og utlandet. Blokkstørrelsen ble variert basert på registreringer i felt og potensielt volum av 
forventet nedfall. Blokkform og størrelse av de modellerte blokkene langs de ulike profilene er 
beskrevet i resultatfigurene i vedlegg 1D-10D.  

Alle modelleringene er gjort med «Rigid body»-metoden, som bl.a. tar hensyn til blokkens form og 
rotasjon. Hastighet er brukt som skaleringsfaktor for normal restitusjonskoeffisient (Rn), dvs. 
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hastighet justerer for reduksjonen i Rn når slaghastigheten øker. Det er ikke lagt inn hverken vertikal 
eller horisontal komponent for steinsprang. Bergtetthet er satt til 2700 kg/m3, ev. avvik fra dette er 
gitt i vedlegg 1D-9D. Utgangshastigheten for rotasjon i løsneøyeblikket er satt lik 0 rad/s. Energitap 
som følge av støt og rotasjon underveis i skredbanen er hensyntatt i beregningene. 

Tabell 4: Terrengparametere benyttet i RocFall 6.0. Parameterne er normalfordelt, standardavviket (σ) er oppgitt i 
parentes. 

Terrengunderlag Normal restitusjon (σ) Tangentiell restitusjon 
(σ) 

Dynamisk friksjon (σ) Rullende friksjon (σ) 

Bergpartier 0,35 (0,04) 0,85 (0,04) 0,50 (0,04) 0,15 (0,02) 

Blokkur 0,50 (0,06) 0,70 (0,06) 0,57 (0,04) 0,60 (0,04) 

Blokkur med busker og 
små trær 

0,50 (0,06) 0,65 (0,06) 0,50 (0,04) 0,80 (0,06) 

Blokkur med skog 0,50 (0,06) 0,50 (0,06)  0,50 (0,04) 0,80 (0,04) 

Talus* 0,32 (0,04) 0,80 (0,04) 0,50 (0,04) 0,30 (0,04) 

Talus* med vegetasjon 0,32 (0,04) 0,80 (0,04) 0,50 (0,04) 0,70 (0,04) 

Jord med vegetasjon  0,25 (0,04) 0,55 (0,04) 0,50 (0,04) 0,60 (0,04) 

Jord 0,39 (0,04) 0,57 (0,04) 0,50 (0,04) 0,60 (0,04) 

Matjord med 
vegetasjon 

0,30 (0,04) 0,80 (0,04) 0,50 (0,04) 0,60 (0,04) 

Grusvei 0,35 (0,04) 0,85 (0,04) 0,50 (0,04) 0,45 (0,04) 

Asfalt 0,40 (0,04) 0,90 (0,03) 0,50 (0,04) 0,10 (0,01) 

*) Talus = ur 

Modellering av steinsprang – Rockyfor3D 
Rockyfor3D er et 3D-simuleringsprogram for steinsprang utviklet av EcorisQ i Sveits. I likhet med 
RAMMS bruker Rockyfor3D en digital terrengmodell for å simulere sannsynlige bevegelsesmønstre 
langs underlaget i skredbanen.  

Rockyfor3D-modelleringene er i dette prosjektet kun kjørt med default parametre, dvs. med 
2,5x2,5 m gridstørrelse for terrengmodell, uten å definere noen andre parametere enn 
blokkstørrelse, tetthet 2700 kg/m3, samt rektangulær blokkform. Løsneområdene og 
underlagsparametere blir automatisk definert av programmet ut fra helningen i terrenget (Dorren 
et al. 2015). 

Erfaringsmessig, og sammenlignet med Rocfall i alle delområdene, gir Rockyfor3D hovedsakelig et 
konservativt bilde av potensielle utløpsdistanser for steinsprang/steinskred. I tillegg gir modellen 
slik den er benyttet her (uten å manuelt definere løsneområdene) utslag for steinsprang i alt 
terreng som er bratt nok (>45°) uten at det nødvendigvis er et virkelig løsneområde. Modellen er 
hovedsakelig benyttet for å studere bevegelsesmønstre til ev. skred, og i mindre grad også for 
sannsynlige utløpsdistanser i områder som er vurdert som potensielle løsneområder for 
steinsprang. 

3.7 Fastsetting av faresoner 

Vurderingen som er gjort for å etablere faresonene for skred er en samlet vurdering, og en 
vurdering av sannsynlighet for de ulike skredtypene og deres utløp slik situasjonen er i dag. Dersom 
det foretas flatehogst, oppstår skogbrann, etableres nye skogsveger o.l. i de aktuelle skråningene, 
kan skredfaren øke. Ved endrede terrengforhold bør det gjøres en ny vurdering av faresoner.  

Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess der man prøver å komme til et fornuftig 
resultat ved å bruke all tilgjengelige informasjon, geologisk kunnskap om prosessene som virker og 
de lokale forholdene, samt skjønn og erfaring.  
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Det viktigste arbeidet for fastsetting av faresonegrenser skjer ved vurderinger og 
feltarbeid/observasjoner gjort i de ulike lokasjonene. Modellering og simuleringsverktøy er 
imidlertid benyttet som supplerende hjelpemiddel ved vurdering av utløpslengder og 
strømningsmønstre.  

Der det er synlige spor etter tidligere hendelser er kalibrering alltid mye mer eksakt, og da er 
simuleringer et godt verktøy for å finne teoretisk maksimale skredutløp, men noe eksakt svar vil 
ikke et dataverktøy kunne gi på naturlige fenomener. Det har vist seg at modelleringer ofte kan gi 
veldig konservative resultater. Derfor er modelleringsresultatene i hovedsak brukt for å studere 
strømningsmodeller, og se hvordan terrenget vil kunne lede eventuelle skred.  

De neste kapitlene oppsummerer de viktigste begrunnelsene for fastsettelse av faresonegrensene i 
dette prosjektet. De ulike elementene er vurdert i forhold til hverandre, og vektingen av 
elementene varierer fra område til område. Det er lagt mye vekt på geologiske vurderinger av 
prosesser, og alder for tidligere skredhendelser. I noen områder er det tydelig at mye av 
skredaktiviteten foregikk rett etter siste istid, dvs. under helt andre forhold enn de vi har i dag. 

Steinsprang  
Fastsettelse av faresoner for de ulike nominelle årlige sannsynligheter for steinsprang er basert på 
feltkartlegging, modellering og erfaring. Hvor store steinsprang som kan forventes er avhengig av 
bergart og oppsprekkingsgrad. Skråningsprofil, dvs. helning og kurvatur, har mye å si for hvor langt 
et steinsprang vil nå. Tilstand og omfang av skog og vegetasjonsforhold, underlag og andre 
bremsende effekter er tatt hensyn til. Noen steder kan skredutløp ved eventuelle situasjoner med 
ekstreme tilfeller være lengre enn det simuleringene viser. Slike hendelser kan inntreffe for 
eksempel der hvor større potensielt ustabile bergpartier er observert, eller områder der 
steinsprang setter tidligere avsatte masser (jord og stein) i bevegelse. I tillegg kan steinsprang 
sprette i bergveggen eller underlaget, og få ny retning som er annerledes enn det simuleringene 
eller tidligere skredavsetninger viser. 

Der det ligger tidligere skredavsetninger, urmasser eller steinsprangblokker, er fastsettelse av 
faresoner enklere. Modellering ved RocFall hjelper til der feltdata og skredhistorikk er mangelfulle, 
men noen plasser er parameterne vanskelige å kalibrere f.eks. pga. uoversiktlig terreng. Simulert 
utløp blir dermed nokså teoretisk. Feltobservasjonene er derfor svært avgjørende for tolkning av 
resultatene og fastsettelse av faresoner.  

Grensen for 1/100-faresone (største årlige nominelle skredfare) er tegnet der man har aktiv ur eller 
ferske steinsprang, oppsprukket berg med stor sannsynlighet for nedfall, eller nylig opplevde 
skredhendelser. Modellering er i enkelte tilfeller benyttet for å bekrefte/hjelpe til i vurderinger som 
ble gjort i felt, f.eks. hvor mesteparten av steinsprang antas å stoppe, dersom det ikke finnes 
avsetninger, men der terrengforhold ligger til rette for at det kan forventes nedfall.  

Grensen for 1/1000-faresone er tegnet lenger ut enn 1/100-grensen, basert hovedsakelig på 
kartlagte eldre steinsprangblokker (sikker og usikker opprinnelse), modellering og faglig vurdering. 
Usikre bergblokker kan være eldre steinsprang eller de kan være remobilisert av andre 
skredprosesser, eller stamme fra glasiale prosesser. Volum og posisjon av bergblokken er av 
vesentlige betydning om den er vurdert å representere 1/1000 eller 1/5000 sannsynlighet.  

Grensen for faresone 1/5000 er svært vanskelig å fastsette ut fra feltdata eller modellering. Stort 
sett er denne tegnet litt lenger ut enn 1/1000-grensen. 1/5000-grensen er satt med hensyn på ev. 
ekstreme tilfeller der friksjonsforholdene er ekstremt dårlige (islagt terreng m.m.) eller der 
bergblokker får en ny retning. Det er flere steder der bergskråningene eller -skrentene er nesten 
vertikale og hvor det nedenfor er tilnærmet flatt. I disse områdene vil utløp på eventuelle større 
nedfall være veldig lik for 1/1000 og 1/5000-grensen. Slike områder er kun avmerket med 1/1000 
sannsynlighet.  

Bergskjæringer er ikke inkludert i faresonekartene med mindre det foreligger fare for nedfall fra en 
tilstøtende høyereliggende skråning. 
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Jordskred 
Fastsettelse av faresoner for jordskred er hovedsakelig basert på observasjonene i felt og 
opplysninger om historiske skredhendelser. Løsmassemektighet og -type betyr mest for om det kan 
forventes større utløste skred eller kun mindre lokale utglidninger. I tillegg til løsmasseforhold er 
tilstand og omfang av vegetasjon, geomorfologi og dreneringsforhold, samt menneskelige inngrep 
de viktigste faktorene ved vurdering av sannsynlighet for skred. Skråningsprofil og hvilke masser 
skråningen består av, har stor betydning for utløpslengden for jordskred. Der steinsprang er vurdert 
å kunne utløse sekundære jordskred er faresonene klassifisert som jordskred. 

1/100-grensen er tegnet der det er tegn på aktiv erosjon/sig i massene eller andre faktorer, for 
eksempel endrede terrengforhold som potensielt fører til økt skredfare. 1/1000-skred vil være 
større, og bevege seg lenger enn 1/100-skred. 1/1000-grensen er dermed satt lenger ute enn 
grensen for 1/100-grensen. Utbredelsen på 1/1000-grensen er vurdert også etter friksjonsforhold i 
massene og helning/friksjon på terrenget.  

I tillegg er det enkelte skråninger der det kan forekomme mindre overfladiske utglidninger med 
kort utløpslengde. Disse skråningene har vi kun markert med 1/1000- eller 1/5000-grense. 

Flomskred/Sørpeskred 
Fastsettelse av faresoner for flomskred er hovedsakelig basert på observasjoner i felt (gamle 
skredavsetninger som vifter og lober, registrert aktivitet og tilgjengelige masser langs bekkefar) og 
opplysninger om skredhendelser. Sørpeskred etterlater sjelden spor som kan registreres lang tid i 
etterkant. Registreringer av historiske skred og beretninger fra lokale innbyggere, samt modellering 
i RAMMS er dermed det viktigste grunnlag for fastsettelse av faresoner.  

I Voss kommune har løsneområdene for sørpeskred i historiske skredhendelser stort sett vært langs 
eksisterende bekkeløp/dreneringsruter. Der både flomskred- og sørpeskredfare er tilstede, vil 
eventuelle sørpeskred med stor sannsynlighet være dimensjonerende skredtype i vintermånedene 
da sørpeskred ofte beveger seg i større hastighet. Men skred langs disse bekkefarene kan også 
være en blanding av både sørpe og jordmasser.  

Generelt er 1/100-grensen basert på tidligere flom-/sørpeskredhendelser der disse finnes, og/eller i 
kombinasjon av modelleringsresultater, der særlig resultater av hastighet og energi er studert med 
tanke på skadepotensiale. For 1/100-grensen er det tatt hensyn til tegn på aktiv erosjon eller andre 
faktorer som tyder på at skred kan gå med høy frekvens. 

Det eksisterer ikke godt nok grunnlag for fastsettelse av faresone med sannsynlighet for flom-
skred/sørpeskred på 1/5000. Disse skredtypene vil allerede være store ved sannsynlighet på 
1/1000. Derfor følger 1/5000-grensen ofte 1/1000-grensen, men noen ganger kan 1/5000-grensen 
være bredere/lengre. Dette er med hensyn til at skred kan ta nye løp, for eksempel pga. 
oppdemming i vassdraget. 1/5000-soner er tegnet med tanke på eventuelle ekstreme hendelser 
som kan føre enda større skredmasser enn for 1/1000, og her er dreneringsmønstrene fra 
modelleringsarbeider vektlagt. 

Snøskred 
Sannsynligheten for snøskred er vurdert ut fra klima- og terrengforhold, der registreringer av 
historiske skred og/eller observerte spor i terrenget spiller en viktig rolle. Vurderingene er stort sett 
skjønnsmessig tilpasset til de ulike skredbanene.  

I delområdene der snøskred er en aktuell skredtype i Voss kommune, er historiske 
snøskredhendelser nokså godt dokumentert (bl.a. omtrentlige utløsningsområder og i noen tilfeller 
også utløp og/eller observasjoner av skredvind). Resultater fra modelleringene i RAMMS og 
alfabeta gir en indikasjon på sannsynlige utløpslengder. Faresonene for 1/100 er tegnet der det 
finnes historiske hendelser, tilpasset til ev. nåværende vegetasjonsforhold. 1/1000- og 1/5000-
sonene er tegnet med tanke på mer sjeldne skred som utløses ved ekstreme forhold. Et eksempel 
på slike forhold er lengre høytrykksperioder og dannelse av vedvarende svake lag i snødekket, 
etterfulgt av lavtrykk med mye snø, som kan føre til dannelse av store snøskred. Ved 1/1000- og 
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1/5000-sonene er det også tatt hensyn til ev. skredvind der dette er en aktuell problemstilling. 
Dette er beskrevet nærmere i vurderingskapittelet tilhørende de aktuelle delområdene. 
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4. Delområder 

4.1 Område 1 – Bulken 

Kartleggingsområde Bulken ligger ca. 4,5 km vest for Voss sentrum (Figur 1) og strekker seg fra 
Lissheim ved Seimsvatnet i vest til Honve i øst, og ca. 2 km mot nordøst inn i Dyrvedalen, (Figur 11). 
Hovedbefaring ble utført 24.-25. april 2018 av Mariia Pihlainen, Kaja Krogh, Astrid Lemme og 
Asbjørn Øystese. Helikopterbefaring ble utført 31. august 2018. 

 
Figur 11. Oversiktskart over kartleggingsområde Bulken. 

 
Figur 12. Oversiktsbilde tatt fra helikopter viser den dominerende bergskråningen i midtre del av kartleggingsområdet. 
Bulken jernbanestasjon er synlig nede ved vannet til høyre på bildet. Bildet er tatt mot sørøst. 



Skredfarekartlegging i Voss kommune   multiconsult.no 

  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019 / Revisjon 01 Side 30 av 114 

4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Vestlige deler av kartleggingsområdet strekker seg fra kote 40 til ca. kote 300. Terrenget er 
karakterisert av småterrasserte skråninger til kote 300 og deretter slakere tilstøtende terreng mot 
et høyereliggende fjellområde i nord-nordøst (Figur 18 i vedlegg 1A). Det er en dominerende, høy 
og bratt bergskråning (45-90° fra kote 300 til 500) i området mellom Væte og Bulken 
jernbanestasjon (Figur 12). Ved Djukarstein-Honve i øst er det også en bratt og høy bergskråning fra 
kote 150 til 350 (se Figur 1 i vedlegg 1A). Dyrvedalen er en bred og åpen dal med forholdsvis slake 
skråninger med helning i hovedsak <25° (Figur 5-7 i vedlegg 1A).  

Det meste av vannet i Dyrvedalen dreneres gjennom hovedelva Dyrvo. Det er flere mindre bekker 
som renner inn i Dyrvo fra de slake myrområdene i øst og vest. Andre større bekkefar er Bergselvi, 
Hovdaelvi og Kvernagrovi (Figur 13) som er lokalisert i vestlige deler av kartleggingsområdet. Typisk 
for kartleggingsområdet er likevel mange små bekker som er knyttet til mindre dreneringsfelt 
(registreringskart i vedlegg 1C).  

Berggrunnen i kartleggingsområdet Bulken består hovedsakelig av fyllitt og stedvis av 
glimmerskifer. En høyereliggende bergskråning ved Rausmulen-Kleppe består av metadacitt med 
noen partier av kvartsdioritt (NGU berggrunnskart 1:50 000). 

Løsmassemektigheten og -typen varierer i kartleggingsområdet. Generelt består løsmassene av 
glimmerinnholdig forvitringsjord over berg, med varierende mektighet. Disse massene er stedvis 
nokså finkornete (Figur 2 og 11 i vedlegg 1A). I bunnen av Dyrvedalen finnes det stedvis tykkere 
moreneavsetninger langs hovedelven, mens tynn og usammenhengende morene dominerer 
sideterreng og området lenger inn i dalen. På strandflaten ved Rekvesøyane er det hovedsakelig 
fluviale avsetninger. 

Store deler av kartleggingsområdet er åpen beitemark og dyrket jord. Vegetasjonen i skråningene 
består hovedsakelig av kratt og løvskog. Sideterrenget i Dyrvedalen er også bevokst med granskog. 
Mindre granfelt vokser også lokalt andre steder i kartleggingsområdet. 

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner til følgende rapporter hvor skredfaren er vurdert i det aktuelle kartleggingsområdet ved 
Bulken: 

 Skredfarevurdering Honvesvegen, 10200214-01-RIGberg-NOT-001, datert 25.09.2017, 
Multiconsult 

 Skredfarevurdering Byrkjavegen, 10203341-01-RIGberg-NOT-001, datert 06.04.2018, 
Multiconsult 

 Vurdering av rasfare ved gnr./bnr. 29/1, Bulken, datert 07.06.1978, geolog Helge Askvik fra 
Universitetet i Bergen 

 Utført sikring Dyrvedalen Mølle, 611243-RIGberg-NOT-02, 10.10.2007, Multiconsult 

 Rasfarekartlegging Bergen-Voss, 616609-RIGberg-RAP-001, 16.11.2016, Multiconsult 

 Bergensbanen vest. Prosjekt sørpeskred, 884024-1, 31.01.1989, NGI 

 Rasfarevurdering Vossebanen, 611574-1, 23.09.2009, Multiconsult 

4.1.3 Skredhistorikk 

Det er innhentet informasjon om tidligere skredhendelser fra NVE og SVVs skreddatabaser, 
litteratur, samt at det er gjort intervjuer av lokale innbyggere med kjennskap til skredhistorikk. Alle 
kjente skredhendelser for delområde Bulken er samlet i Tabell 5. 
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Tabell 5. Skredhendelser ved kartleggingsområdet Bulken. For lokasjon, se ID-nummer i vedlegg 1C. 

 

 

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

1 23.03.2011 Sørpeskred Eide, Bulken +/-10 m
Utløsningssted ved dals ide, høydeforskjel l  

ti l  utløsningssted 50-200m. Ingen s tengning av veg.
SVV

2 07.12.2017 Flomskred Flage, Bulken eksakt
Løsneområde ved vegskjæring rett ovenfor. 

Vann, s tein og jord kun i  grøft.
SVV

3 23.03.2011 Sørpeskred Flage, Bulken +/- 10 m
Løsneområde i  da ls ide 50-200 m ovenfor, 

ingen s tengning.
SVV

4 05.02.1987 Sørpeskred

Sl i to bekken, 

Seimsvatnet, 

Bulken

eksakt Gått på  samme plass  også  1955 og 1979. JBV

5 20.03.2010 Sørpeskred
Seimsvatnet, 

Bulken
eksakt Vann, snø og i s  s tengte bane. JBV

6 20.03.2010 Sørpeskred

Vikagrovi , 

Seimsvatnet, 

Bulken

eksakt Vann, snø og i s . Gjentatte skredhendelser JBV/NGI

7 25.02.2009 Steinsprang Haga, Bulken eksakt
Jord- og s teinskred fra  Hagaberget, del te 

seg i  mindre blokker, s toppet 100 m fra  hus .
Astor Furseth

8 03.03.1997 Steinskred Bulken s tas jon +/- 250 m En s tein på  35m
3
 kom helt ti l  husene. 7 

personer evakuert. Mindre husskader.
Astor Furseth

9 03.07.1951 Steinsprang Bulken s tas jon +/- 250 m
Skredet gikk gjennom huset, løsneområde 

ved Kvammaberget.
Astor Furseth

10 18.12.1944 Steinskred Bulken s tas jon +/- 500 m

Tok huset ti l  s tas jonsmesteren og et mindre 

hus  ble knust, 3 omkomne. Løsneomr. 

Hagaberget.

Astor Furseth

14 07.12.2017 Flomskred Reknesvegen eksakt Vann, jord og s tein, fra  0-50 m over veien. SVV

15 25.12.1865 Jordskred

Vetla  Hornve 

(Honve) i  

Gul l fjordingen

eksakt
Jordskred løsnet i  berget ovenfor husa, brøt 

opp dørene ti l  fjøs  og s ta l l , el lers  jordskade.
Astor Furseth

16 15.07.1886 Jordskred
Hovda (Hæve?) i   

Dyrvedalen
us ikker

Stort jordskred tett ved gardstunet, ødela  

mye jord og skog. (Lokale mener denne 

hendelsen ikke er innenfor kartl .omr.)

Astor Furseth

118
Usikker 

dat.
Jordskred

ved 

Dyrvedalsvegen 

588, Bulken

eksakt

Jordskred på  jorda, ca . 100 år s iden. Synl ige 

spor i  terrenget der skogen s tår nå. Gikk 

skred samtidig ved gnr./bnr. 16/2.

Lokal  innbygger

119
Usikker 

dat.
Jordskred

gnr./bnr. 16/2 

Bulken
eksakt

Jordskred ca . 100 år s iden ved gnr./bnr. 16/2, 

ka l les  "skredhaug". Huset bygd på  skredavsetn.
Lokal  innbygger

120 us ikker dat. Jordskred Nal len, Bulken eksakt

To jordskred har gått ved Nal len, 1950-60-

ta l let. En av de gikk over veien ti l  huset som 

står ved nederste vei . Ingen matr. skader.

Lokal  innbygger

121
Usikker 

dat.
Steinsprang

Byrkjavegen, 

Bulken
eksakt

På 1950-60 ta l let gikk det flere s teinsprang 

som har truffet veggen på våningshuset, 

kledning skadet og et skred tok hjørnet på  

huset. Også  flere mindre s teinsprang har i  

nyere tid s toppet på  jordet.

Lokal  innbygger

122
1940-1960-

ta l let
Isnedfa l l

Byrkjavegen, 

Bulken
eksakt

Flere hendelser med nedras ing av i sblokker, 

der flere har truffet husene på gården. 

Største hendelse var en i sblokk på  2 tonn 

som kom helt ned ti l  husene.

Lokal  innbygger

123
Gjent. 

hend.
Is  og flom

Broen ved 

hovedelva, 

Bulken

eksakt
Hovedelva  plaget med is  og flom, vannføring 

av og ti l  over broen s l ik at denne er bl i tt s tengt.
Lokal  innbygger

124
Usikker 

dat.
Is  og flom Honve, Bulken eksakt

10-15 år s iden s tengte i s  åpningen ved 

bekken, vann flommet over veien.
Lokal  innbygger

125
Usikker 

dat.
Steinsprang Honve, Bulken +/- 10 m

10-12 år s iden løsnet en bergblokk ovenfor 

hovedgården ved Honve. Det gikk ned ti l  der 

terrenget flater l i tt ut oppe i  skråningen. 

Blokken er fjernet.

Lokal  innbygger

126
2000-ta l let

Steinsprang
Sandneset, 

Bulken
+/- 10 m

Steinsprang mot hus  (us ikker dato), bygd en 

(hjemmelaget) vol l  i  etterkant.
Lokal  innbygger

127 1960-ta l let Steinsprang
Bulken s tas jon, 

Bulken
eksakt

Steinsprang gikk gjennom husveggen og 

landet i  barneseng på  1960-ta l let. Barnet var 

heldigvis  tatt opp kun minutter før. Vol lene 

er etablert etter denne hendelsen.

Lokal  innbygger
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4.1.4 Modeller og oppsett 

I Bulken er det modellert steinsprang i RocFall, samt sørpeskred i RAMMS debris flow. 

Det ble modellert steinsprang langs 12 utvalgte profiler i RocFall 6.0. Lokasjon til profilene, samt 
utvalg av modelleringsresultater er gitt i vedlegg 1D. For detaljer om grunnlag og parametere, se 
Tabell 4 i kapittel 3.6 og vedlegg 1D-5. 

I kartleggingsområdet Bulken er det flere steinspranghendelser med kjent utløp, samt en god del 
steinsprangavsetninger som er synlige i skråningene. Stort sett er det godt samsvar mellom 
resultater fra modellering av steinsprang og observasjonene/skredhistorikken. De enkelte 
resultatene er vurdert separat med tanke på relevansen for de ulike faresonene.  

Det er modellert sørpeskred i RAMMS debris flow fra de potensielle løsneområdene langs bekkefar 
i høyereliggende terreng utenfor kartleggingsområdet. Hensikten med modelleringene er å finne 
utbredelse ved eventuelle større hendelser som ev. kan skje langs vassdrag i området. Det er ikke 
modellert fra mindre utløsningsområder innenfor karleggingsområdet, da RAMMS generelt 
fungerer dårlig for modellering av så små skred.  

Tabell 6 viser anvendte parametere i RAMMS-beregningene.  

Utvalg av modelleringsresultatene fra alle modelleringer er gitt i vedlegg 1D. 

Tabell 6. Parametere brukt i RAMMS for modellering av sørpeskred i kartleggingsområdet Bulken. 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0,05 12856 

2 1000 0,05 3940 

3 1000 0,05 10851 

4 1000 0,05 3771 

5 1000 0,05 14931 

6 1000 0,05 23745 

7 1000 0,05 12048 

8 1000 0,05 9007 

 

  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

128 1970-ta l let Steinsprang
Bulken stas jon, 

Bulken
eksakt

På 1970-ta l let kom det et nytt skred som gikk 

over vol len og landet på dagens  uteplass . 

Vol lene er forbedret noe i  etterkant.

Lokal  innbygger

129 1997? Steinsprang
Bulken stas jon, 

Bulken
eksakt

Stor s teinblokk s toppet ved veien. Dersom 

den hadde rul let l i tt ti l  så  hadde den truffet 

jernbanel injen. Skredblokken er fjernet.

Lokal  innbygger

132 us ikker dat. Sørpeskred
Dyrvedalen, 

Bulken
eksakt

Et l i te sørpeskred gikk over veien. Lokal  

grunneier hadde fjernet skog i  løsneområdet 

lenger inn mot Tverrberget/Kiseldurhaugane 

før hendelsen.

Lokal  innbygger
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4.1.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Bulken er vist i Figur 13 og i A3-format i vedlegg 1E. 

 
Figur 13. Oversiktskart for faresoner i kartleggingsområdet Bulken. 

4.1.5.1 Steinsprang/-skred 

En del av kartleggingsområdet er utsatt for steinsprang fra steile bergskråninger (Figur 13). De 
aktuelle skråningene har tydelige avsetninger etter tidligere skred og/eller flere skredhendelser.  
Høyden til de aktuelle skråningene med potensielle løsneområder for steinsprang varierer mye, fra 
mindre bergskrenter med 10 m høyde til fjellsider på over 200 m høyde. Løsneområdene ligger 
typisk i steile bergpartier mellom flatere hylleformasjoner, eller ovenfor bratte løsmasseskråninger. 
Utløpslengdene til ev. skred er avhengig av den lokale topografien. I faresonene er det også tatt 
hensyn til utløsning av sekundære skred.  

Den skifrige bergarten i kartleggingsområdet gjør at bergskrentene har stor variasjon i 
oppsprekkingsgrad, fra helt polerte svaberg til overhengende og oppsprukne bergpartier. Mye av 
bergmassen smuldrer sakte og utløser gjerne mindre flakformede skred som har kortere utløp 
(Figur 3 og 4 - vedlegg 1A). Skred med lengre utløp er avhengig av at det er større avløste blokker 
eller bergpartier, med steile sprekkesystemer som går langt inn i berget. Disse strukturene kan 
være vanskelig å se fra overflaten, og det er derfor vanskelig å forutse fremtidige steinsprang. 
Bergskråningene har generelt nokså flattliggende foliasjon, men flere steder er det observert både 
kiledannelse og overhengende bergpartier hvor det kan løsne ut bergfragmenter langs steile 
sprekker.  

Det mest utsatte området med tanke på steinsprang og -skred ligger ved Bulken stasjon, der 
skredhistorikken vitner om hyppig aktivitet (Tabell 5). Her er det beskrivelser fra flere store 
hendelser som har truffet hus (1944 og 1950-tallet), samt flere episoder med steinsprang som har 
gått ved siden av hus eller stoppet rett bak husene. Det er etablert skredvoller i deler av skråningen 
(gnr./bnr. 15/2, Figur 14 og15 - vedlegg 1A). Etter våre vurderinger vil skredvollene stoppe mindre 
steinsprang, men vil ikke kunne sikre mot ev. steinskred (sannsynlighet ≥1/5000).  I vestlige deler av 
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jernbanestasjonsområdet er skråningen høy og bratt, og det er observert flere potensielle 
utløsningsområder der skred kan få stor energi (Figur 12 og 13 - vedlegg 1A). Noen store 
skredblokker bak bebyggelsen kan være med å bremse eller stoppe fremtidige skred. Ved Bulken 
stasjon vurderes et hus (Vestbygdvegen 11) til å havne innenfor faresone ≥1/100. Fem eiendommer 
(Rekvesvegen 295, 291 og 287, samt Vestbygdvegen 3 og 7) havner innenfor faresone ≥1/1000. I 
tillegg er det flere hus i dette området som havner innenfor faresone med lavere sannsynlighet. Det 
er stor sannsynlighet for steinsprang også videre vestover langs denne steile bergskråningen (Figur 
16 og 17 - vedlegg 1A) 

Andre hus/bygninger som havner innenfor 1/1000-faresonen er lokalisert ved Eidesvegen (nr. 3) og 
Flagavegen (nr. 118 og 112) lenger vest i kartleggingsområdet, samt Askeberget (Byrkjavegen 55, 48 
og 47) og Djukastein (Honvesvegen 255 og 257) i østlige deler av kartleggingsområdet. Ved 
Askeberget er det også registrert hendelser med store isblokker (opp imot 2 tonn) mot 
bebyggelsen. Både Askeberget og Djukastein er områder der steinsprang kan få lange utløp dersom 
det er tele/is i bakken. I disse områdene kan større steinsprang også utløse jordskred i bratte 
løsmasseskråninger, noe som bekreftes i skredhistorikken. Flere skredblokker i østlige deler av 
kartleggingsområdet er fjernet fra markene. 

4.1.5.2 Jordskred 

I østlige deler av kartleggingsområdet har det tidligere gått flere jordskred (Tabell 5 og lokasjon av 
hendelsene i vedlegg 1C). Disse hendelsene er utløst i mindre løsmasseskråninger. Typisk 
utløsningsårsak er kuldeperioder med frossen grunn etterfulgt av plutselig mildvær med mye 
nedbør. Det kan også utløses sekundære jordskred initiert av steinsprang, særlig ved Djukastein-
Honve, der noen hus ligger innenfor faresone 1/1000 (Byrkjavegen 47, Honvesvegen 255 og 257). I 
hele kartleggingsområdet er det finkornet forvitringsjord eller ev. morenemasser med varierende 
innfiltreringsevne som spesielt utsatt for utløsning av jordskred i skråninger med helning ≥30°, og 
med konsentrert vanndrenering og lite/ingen skog eller der skog er i dårlig stand (veltede trær, 
dårlig feste i underlaget). I kartleggingsområdet ved Bulken er det flere steder der vanndreneringen 
skjer utenfor definerte bekkeløp (Figur 21 - vedlegg 1A). Flere steder er det observert at vann 
kommer opp midt i skråningen, sannsynligvis gjennom sprekkesystemer i berggrunnen eller 
gjennom porøse løsmasselag. I tillegg er det etablert diverse traktor-/skogsveier (f.eks. Figur 2 og 9 
- vedlegg 1A) i løsmasseskråninger, som lokalt kan øke sannsynligheten for jordskred. 

De aktuelle løsneområdene for jordskred i kartleggingsområdet er stort sett mindre skråninger med 
begrenset høyde og løsmassemektighet, noe som også begrenser ev. utløpslengder. Årlig nominell 
sannsynlighet for utløsning av jordskred vurderes å være ~1/1000. Et område med nylig flatehogst 
vurderes å ha noe større sannsynlighet for utløsning av jordskred (Figur 8 og 10 - vedlegg 1A).   

Lokale innbyggere som bor i kartleggingsområdet forteller også om utglidninger av jordmasser på 
markene med slakere terreng (10-25°), samt «risting» av vannmettede masser etter mye nedbør. 
Dette er en aktuell problemstilling særlig i østlige deler av kartleggingsområdet med glimmerrike 
jordmasser. Det er vanskelig å estimere skadepotensiale og utløsningssannsynlighet, og å 
identifisere løsneområder til slike skred, da utløsning er veldig avhengig av vannmetningsgraden. I 
tillegg vil utløsning av slike skred mest sannsynlig være forårsaket av menneskelig aktivitet/inngrep 
i terrenget. Etter våre vurderinger er løsmasseskred i områder under <25° en mer geoteknisk 
problemstilling som krever mer omfattende grunnundersøkelser enn det som er forutsatt i dette 
prosjektet. Det er ikke tatt hensyn til slike skred i tegning av faresoner for området, men områdene 
der vi har fått opplysninger om slike problemstillinger er det markert med tegn for «andre problem-
stillinger» i registreringskartet. Det gjøres oppmerksom på at vi kan ha oversett områder der slike 
geotekniske problemstillinger kan være aktuelle. 

I kartleggingsområdet finnes det flere mindre skråninger med løsmasser (hovedsakelig tynt jordlag 
på berg) som i utgangspunktet vurderes som stabile. Det er likevel mange små bekker i området, og 
ved ev. oppdemming i bekkene kan vannet finne nye veier. I noen tilfeller kan dette føre til at 
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jordskred oppstår i områder som ikke er vurdert som potensielle løsneområder i denne 
kartleggingen. Ut fra erfaring har menneskelige inngrep (stikkrenner som er gått tett, endret 
drenering, hogst av trær el.) en stor betydning for utløsning av skred. Med unntak av tre hus ved 
Djukastein-Askeberget som nevnt ovenfor, ligger eksisterende hus utenfor skredsannsynlighet 
≥1/1000.  

Faresoner i de lokalt bratte elveavsetningene ved utløpet til Dyrvo er tegnet med tanke på at 
vannmassene ved flom kan erodere i disse sideskråningene og gjøre de ustabile.  

Områder markert med viktig skog i kartleggingsområdet Bulken er hovedsakelig tegnet med tanke 
på vegetasjonens stabiliserende effekt mot jordskred. 

4.1.5.3 Flomskred 

Det er noen bekker med bratt sideterreng i kartleggingsområdet, og det er observert en del ferske 
løsmasseutglidninger inn mot flere av disse bekkene. I trange partier kan massene demme opp 
bekkefar, og i verste fall føre til flomskred. Ved ekstreme tilfeller kan disse være skadelig nedstrøms 
eller langs bekkefar. På grunn av definerte bekkefar kan dette bli et problem når massene spres 
utover i områder der bekkene ligger grunt i terrenget, ev. når de treffer trange kulverter. 

Statens vegvesen (SVV) har registrert mange mindre hendelser ved bekkene, men som ikke har ført 
til stengning eller skader på veien. De fleste bekkene med slike hendelser ligger nokså grunt i 
terrenget, og har lett tilgang til eroderbare masser. For slike bekker er sannsynligheten for skred 
med skadepotensiale vurdert å være 1/100-1/1000. I noen små bekker, der det er registrert 
løsmasser, kan sørpeskred potensielt omdannes til blandingsskred av jord og sørpe. 
Skadepotensialet er vurdert å være begrenset til utløpene til disse bekkene (stort sett kun veier). 
Det eneste eksisterende huset som kan blir rammet av slike hendelser er Lissheimsvegen 75. Dette 
området kan sikres med relativt enkle tiltak. 

Historikken fra hovedelva Dyrvo forteller at problemene er mer knyttet til ren flom. Ulikt fra de 
andre bekkene, består sideterrenget til Dyrvo hovedsakelig av berg i dagen, og tilgang til løsmasser i 
bratt terreng som kan demme elveløpet og føre til flomskred er derfor begrenset. Dyrvo er delvis 
regulert med en demning i hovedløpet i nordlige deler av kartleggingsområdet. 

4.1.5.4 Sørpeskred 

Vinterstid er det normalt vedvarende snødekke i skråningene i høyereliggende terreng (>500 moh.). 
Kartleggingsområdet ligger hovedsakelig under 300 moh. Det er observert potensielle 
løsneområder for sørpeskred i høyereliggende terreng innenfor dreneringsområdene til Bergselvi 
og Hovdaelvi (Figur 19 - vedlegg 1A). Lavereliggende områder er vanligvis snøfrie før avsmeltingen i 
høyereliggende terreng begynner for fullt. Sørpeskred forårsaket av vårsmelting er derfor ikke 
vanlig i kartleggingsområdet.  

Området er nedbørrikt, og temperaturene kan endres raskt. Det er mange små bekker innenfor 
kartleggingsområdet som raskt kan få økt vannføring. Flere av disse (særlig i vestlige deler av 
kartleggingsområdet) har historikk med mindre sørpeskredhendelser. Dette henger sammen med 
at det er tynt med løsmasser, og bekkene renner ofte på berg (Figur 20 - vedlegg 1A). Eventuelt kan 
det være frosset mark og tilfrosne bekkeløp. I bekkeløp på berg eller med tilfrosne løp vil 
sørpeskred kunne inntreffe ved relativt moderate nedbørsmengder. Øst for Dyrvedalen er det 
registrert hendelser med sørpeskred langs bekkefar, som ifølge lokale innbyggere er utløst fordi 
skogen er hogd ned i området (skredhendelse ID-132). På grunn av det slake terrenget og definerte 
elve-/bekkefar vurderes det at sørpeskred kan utløses langs eller i nærheten av disse elve- og 
bekkefarene. Løsneområdene til sørpeskred i Bulken ligger typisk langs trange små bekkeløp på 
markene, ofte knyttet til mindre søkk i terrenget og/eller trange bekkefar med oppstuvingsfare, ev. 
trange kulverter ved kryssende vei. Årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred i disse bekkene 
vurderes å være ≥1/100, og langs de større elvene vurderes sannsynligheten til å være ≥1/1000. 
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Det kan forekomme flere løsneområder i tillegg til de som er markert i registreringskartet, da det er 
vanskelig å identifisere løsneområder for sørpeskred. 

Mengden snø som transporteres med bekkene vil være avgjørende for utbredelsen av ev. skred, 
noe som er avhengig av bl.a. tykkelsen på snødekket og hvor mye av snøen langs bekke- og elveløp 
som fraktes med skredet. I de fleste tilfellene er tilgang til snø i løsneområdene og ev. skredbanene 
begrenset. Oppdemming i elveløpene i høyereliggende terreng i perioder med mye snø og 
påfølgende mildvær kan potensielt danne store skred langs bekkefar som kommer ned til 
kartleggingsområdet fra sideterrenget. Disse bekkene har stort sett veldig definerte løp, og 
modelleringene viser at skred med stor sannsynlighet vil følge bekkefarene. Noen av de nærmeste 
husene i utløpet til de større elvene kan være utsatt, men sannsynligheten for at slike 
skredhendelser inntreffer vurderes å være lav. Det er to eksisterende hus ved Lissheimsvegen som 
er vurdert til å rammes av sørpeskred med årlig nominell sannsynlighet ≥1/1000 (Lissheimsvegen 
75, se også beskrivelse ved flomskred, samt et hus lenger vest ved Lissheimsvegen, gnr./bnr. 7/7). 

4.1.5.4 Snøskred 

Det er ikke registrert potensielle løsneområder for snøskred som kan ramme kartleggingsområdet 
ved Bulken. De store skråningene er stort sett for steile til at store snømengder vil akkumuleres, 
eller for slake for initiering av snøskred. Tilstøtende skråningers relativt lave høyde (<500 moh.) gjør 
at snøen sjelden blir liggende over lengre tid. Fravær av snøskredhendelser i skredhistorikken 
støtter også vurderingen av at denne skredtypen er lite aktuell for Bulken. Skråningene med >30° 
helning er stort sett bevokst med tett skog. Dersom skogen fjernes ville snøskred ikke ha lengre 
utløp enn andre skredtyper pga. kort og delvis vertikal skredbane.  

Områder markert med viktig skog vil også ha en effekt mot utløsning av snøskred, selv om det er de 
klimatiske og topografiske faktorene ved Bulken som hovedsakelig hindrer snøskred i å dannes. 
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4.2 Område 2 – Voss-Løno 

Delområde Voss-Løno strekker seg fra Hellesnes i sørvest til Løno i nordvest (Figur 1) og inkluderer 

Vossevangen (Voss sentrum). Området dekker nord-/nordvestsiden av Vossovassdraget fra Løna-

vatnet via Melsvatnet, Lundarvatnet og til Vangsvatnet. Delområdet er ca. 12 km langt og er det 

største av kartleggingsområdene, ca. 8,0 km2 (Figur 14). 

For å gi bedre oversikt over kartleggingsområdet er beskrivelsen i denne rapporten delt i tre: 1) 

Hellesneset-Finneshagane (inkl. Storagrovi), 2) Finneshagane-Bavallen og 3) Tråstølen-Løno, se 

Figur 14. 

Hovedbefaringen av området er utført av Herbjørn P. Heggen, Mariia Pihlainen og Astrid Lemme 

28.-31. mai 2018. I tillegg er det utført mindre befaringer i april og september, samt helikopter-

befaring 31. august 2018.  

Figur 14. Oversiktskart over delområde Voss-Løno. Området er delt i tre geografiske områder, fra vest; Hellesneset-
Finneshagane, Finneshagane-Bavallen og Tråstølen-Løno. 

4.2.1 Topografi og grunnforhold 

Topografien i området følger i grove trekk berggrunnsgeologien med mykere bergarter som fyllitt 

og glimmerskifer i dalbunnen, og bergarter som har vært mer motstandsdyktige mot erosjon; 

kvartsdioritt (Hangur), gabbro (Borstrondi) og kvartsskifer (Lønahorgi) i fjellsidene 

(www.ngu.no/kart/berggrunn), se kapittel 2.2. 

Løsmassene i området er kartlagt av NGU (www.ngu.no/kart/losmasse). Området over Vangsvatnet 

består av forvitringsmasser med lommer av morenejord. Videre nordover består løsmassene av 

glasial bunnmorene, der avsetningene er tykkest ved Skulestad og videre nordøst langs E16. 

Skredmateriale og bart fjell dominerer i skråningen ved det dominerende bergmassivet ved 

Lønahorgi i nordvestlige deler av kartleggingsområdet. Nederst ved de store vassdragene 

Vangsvatnet og Melsvatnet finnes det i tillegg noen mindre partier med fluviale avsetninger. 

http://www.ngu.no/kart/berggrunn
http://www.ngu.no/kart/losmasse


Skredfarekartlegging i Voss kommune   multiconsult.no 

  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019 / Revisjon 01 Side 38 av 114 

Hellesneset-Finneshagane (inkl. Storagrovi) 

Den vestligste delen av området består av innmark og spredte gårdsbruk/bebyggelse. Med unntak 

av flere bratte skrenter med eksponert berg, er helningen i området stort sett under 25°, (vedlegg 

2B). Mot øst er det regulerte byggefelt, der det er bratte løsmasseskråninger med helning opp mot 

45°. Bratte skråninger innenfor kartleggingsområdet er som regel dekket av løvskog (Figur 1 - 

vedlegg 2A).  

Tilstøtende terreng ovenfor denne delen av kartleggingsområdet består av småterrassert terreng 

med større skogspartier. Kvålsåsen i øst er det høyeste punktet ved 510 moh. og Vangsvatnet 45 

moh. er laveste punkt.  

Dreneringen er i vest knyttet til mindre bekkeløp, som går gjennom dreneringsrør og kulverter 

under skogsveier, kommunale veier og E16. Dreneringen går hovedsakelig i rør gjennom 

byggefeltene. Storagrovi (Figur 15) er det mest fremtredende vassdraget, og drenerer ned fra store 

myrområder i høyereliggende terreng nord/nordvest for kartleggingsområdet.  

Finneshagane-Bavallen 

Øst for Storagrovi (ved byggefeltene Finneshagane, Orreflaten, Kvernavegen/Sivlevegen) er 

kartleggingsområdet dominert av tett bebyggelse i bratt terreng der vesentlige deler har helning 

25°-40°. Terrenget innenfor kartleggingsområdet består stort sett av menneskelig endret terreng og 

hageskråninger, som ikke er tatt med i vurderingene. Et område over Hangursvegen 13-44 er 

ubebygd og består av tett skog og kratt og innmark. Dyrket mark og hovedsakelig slakere terreng, 

samt spredt bebyggelse er dominerende fra Mølster (Voss folkemuseum), Hagahaugen, Ringheim, 

Gjerde, Trodo og frem til Bavallen (Figur 15 og Figur 16).  

Vesentlige deler av fjellsiden over denne delen av kartleggingsområdet opp mot Hangur 818 moh. 

har en helning >30°, og er i hovedsak dekket av skog (Figur 2 - vedlegg 2A). Skogen består delvis av 

plantet granskog, blandingsskog/løvskog. Tregrensen mot Bavallen er 700-750 moh. Det er tatt ut 

skog i mindre partier langs en skogsvei gjennom området, bl.a. i forbindelse med bygging av 

mastefundamenter for den nye Hangursbana.  

Dreneringen består av et titalls mindre bekkefar som renner ned fra bratt sideterreng. Dreneringen 

i vest (Finneshagene) følger markerte elveløp som er nedskåret med flere meter. Mot Vangsvatnet 

er dreneringen lagt i kulvert under vei og jernbane. Videre mot nordøst renner bekkene i raviner 

som er dannet i morenemasser. I områder med beitemark er bekkene hovedsakelig lagt i rør. 

Tråstølen-Løno 

De nordøstligste 5 km av kartleggingsområdet, fra hytteområdet Bavallen til Løno i nordøst, består i 

grove trekk av dyrket mark med spredt gårdsbebyggelse (Figur 3 - vedlegg 2A). Dalsøkket mot 

Tråstølen, mellom Bavallen og Skjerpe/Grevle (Figur 17), er regulert og bygd ut med fritidsboliger 

og infrastruktur. Området har en generell helning mellom 0°-25°, med noen mindre, bratte 

bergskrenter ved Nordrekvål og i fjellsiden ved Blikberg-Staup med helning mellom 60°-90° på det 

bratteste (helningskart - vedlegg 2B). Lundarvatnet 70 moh. er laveste punkt, mens tilstøtende 

skråninger strekker seg opp til over 1000 moh. med Lønahorgi (1410 moh.) som det høyeste 

punktet. Den tilstøtende skråningen ovenfor kartleggingsområdet mot det dominerende 

fjellmassivet ved Lønahorgi er hovedsakelig terrassert. Områder med terrassert terreng er mest 

fremtredende i skråningen fra Nordrekvål til Løno (Figur 17). Ved ca. kote 650 til 900 er terrenget 

meget bratt (>60°). Øvre delen av skråningen mot fjelltoppene er karakterisert av flere tydelige 

dalsøkk og gryteformasjoner med varierende helning (>30° i gjennomsnitt).  
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Flere markerte elveløp renner ned fra høyereliggende terreng mot vassdraget i dalbunnen: 

Grevleselvi, Stølselvi, Ænsgrovi, Kviti og Breimo (Figur 17) i tillegg til en rekke mindre sideelver og 

bekker.  

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner til følgende rapporter fra området: 

 Skredfarevurdering Grevlestølen, 20170827-01-R, datert 23. mars 2018, NGI 

 Skredfarevurdering ny gondolbane til Hangurstoppen, 13800, datert 15. januar 2013, Cowi 

 Vurdering av sikringstiltak Nye Hangursbana, 617375-RIGberg-NOT-002, datert 11. mai 

2018, Multiconsult 

 Anbefalt sikringstiltak ved mast 1 (Nye Hangursbana), 617375-RIGberg-NOT-004, datert 7. 

juni 2018, Multiconsult 

 Premissnotat for sikring av skjæring/skråning ved byggefelt i Tråstølen, 617175-RIGberg-

NOT-001, datert 2. juni 2017, Multiconsult 

 Bergsikring Nedre Tråstøl, Felt F, 614378-RIGberg-NOT-01, datert 2. november 2012, 

Multiconsult 

 Rasfarekartlegging Bergen-Voss, 616609-RIGberg-RAP-001, 16.11.2016, Multiconsult 

 Bergensbanen vest. Prosjekt sørpeskred, 884024-1, 31.01.1989, NGI 

 Rasfarevurdering Vossebanen, 611574-1, 23.09.2009, Multiconsult 

4.2.3 Skredhistorikk 

Alle kjente skredhendelser i Voss-Løno er listet opp i Tabell 7.  

Tabell 7. Skredhistorikk for Voss-Løno knyttet til ID-numrene i vedlegg 2C. 

 
  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

17 25.07.1656 Jordskred Lydvo +/- 50 m Skred ved garden, ukjent skadeomfang. Astor Furseth

18 14.11.2005 Jordskred Brekkereino +/- 500 m

Skred gikk mel lom to bol ighus  som ble skadet øverst 

i  Seimsfel tet. Dreneringen er forbedret i  denne 

skråningen etter hendelser, i følge lokale.

Astor Furseth

19 1848 Snøskred Finnetrøi +/- 500 m Tok husa en plass  ved Finne, gnr. 43, folka  klarte seg. Astor Furseth

20 1985 Jordskred Mølster +/- 100m
Jord- og s teinskred vest for garden Mølster, s tartet fra  

fjel l s ida  og s toppet ved Sivlevegen
Astor Furseth

21 10.04.1999 Jordskred Mølster +/- 100m
Jordskred øst for tunet Mølster, s toppet 100m fra  hus  

på  bruk 1.
Astor Furseth

22 17.03.2017 Snøskred Voss  resort eksakt
Leheng ca. 750 moh. nedenfor expressheisen i  Voss  

resort, tørrsnøskred innføyka nysnø. 20 m skredbane
Andre Hole

56 1816 Snøskred Flatekvål , Voss +/- 500 m
Stort snøskred i  1816 (?) gikk fra  Klepp og sopte med 

seg mye skog i  Flatekvålsberget.
Astor Furseth

58 25.07.1650 Jordskred Gjerdskvål +/- 500 m
Stein og jordskred over Utrynningshaugen og over 

bøene ned ti l  Storatredet ved Flatekvålsmerket.
Astor Furseth

59 Ca. 1860 Snøskred Æn +/- 300 m

Ved garden Æn kom ofte snøskred fra  Horgjæ 

(Langehorgi ), denne gang løsnet det Laoaskredo (fra  

Låven), betydel ig s tort skred, gikk midt ut på  

Smaomyrane.

Astor Furseth

60 Ca. 1840 Snøskred Æn +/- 300 m

Ved garden Æn kom ofte snøskred fra  Horgjæ 

(Langehorgi ), i  første delen av 1800-ta l let gikk det et 

snøskred helt ned ti l  Hagane.

Astor Furseth

61 18.03.2017 Snøskred Baval len eksakt

Et middels  og to små gl ideskred, som al le post-

daterte s is te snøfa l l . Bruddhøyden på det s tørste er 

flere meter på  det høyeste.

Steinar Hustoft
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4.2.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall og Rockyfor3D, sørpeskred i RAMMS debris flow, samt 
snøskred i RAMMS avalanche og alfabeta. 

Rockyfor3D er kjørt for hele området, og viser kun unntaksvis utløp av steinsprang eller steinskred i 
delområdet. I alle kjøringer er det benyttet blokkstørrelse 0,3x0,3x0,3 m, i tillegg er det på flere av 
modellene forsøkt med 1,0x1,0x1,0 m og 5,0x5,0x5,0 m. Forsøkene med 0,3 m blokker stemmer 
forholdsvis godt overens med observasjoner av steinsprangavsetninger i terrenget der disse finnes, 
og disse resultatene er derfor betraktet som mest representative. Se videre kapittel 3 for 
informasjon om modelleringene, samt vedlegg 2D for resultatene. 

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

63 08.02.1928 Sørpeskred
Raudstad ved 

Gul l fjordingen
eksakt

Huset ti l  Knut Raugstad var truet av vann, sørpe og 

jordmasser. Mannskap jobbet for å  lede vannet bort. 

Sauefjøset var ful l t av vann, mye høy var ødelagt, 60-

70 m gjerde, busk og frukttrær var revet. Antatt 

plassering ved Raudstad gård, der folk opplyste om 

problemer med oppstuving av i s  og snø under broen, 

der nåværende eier også  har måttet s tå  vakt og grave 

for å  holde bekkeløpet åpen.

Voss ingen, avis

99 1978 Snøskred Løno, Voss eksakt

Snøskred fra  Horgadalen i  en vinter med mye snø og 

påfølgende mi ldvær. Massene s toppet l i tt ovenfor, 

mens  lufttrykket knekte trær i  skråningen nede. 

Fami l ien ved Saue gård merket ingenting. Bonde 

representerer 11. generas jon på  gården.

Lokal  innbygger

100 2014 Sørpeskred
Flatekvålshaugen

Voss
eksakt

Snø, vann og s tein kom i  jul  2014, utløp synl ig i  

skråningen.
Lokal  innbygger

101 1930-ta l let Jordskred
Mel lom Flatekvål  

og Grevle, Voss
+/-300 m

Tidl ig 30-ta l let kom det jordskred langs  elveløpet, 

mul ig det s tartet som sørpeskred lenger oppe. Måtte 

kjøre vekk jord og s tein med hest, lokas jon en plass  

ved jordene ti l  jordbruksskolen.

Lokal  innbygger

102 1917, 1968 Snøskred Jorunngroe, Voss eksakt

Snøskred går heri fra  hvert 50'år. Sis t 1968, før det 1917 

(da  gikk snøføyk over vatnet). I  år ventet de på  

snøskredet, men det var uvanl ig østavær...

Lokal  innbygger

103 1960 Steinsprang Trodo eksakt
Lyn ini tierte s teinsprang fra  fjel l s ida  over, en s tor 

s teinblokk hadde utløp hi t, mel lom husene.
Lokal  innbygger

104 1950-ta l let Sørpeskred
Nedre Ringheim, 

Voss
eksakt

Sørpeskred s lo inn dørene på huset midten av 1950-

ta l let. Startet pga. oppdemning i  groa  oppe i  

skråningen. Mye skog i  området i  dag.

Lokal  innbygger

105 2000-ta l let Sørpeskred
Brekkevegen, 

Voss
eksakt

Us ikker dato. Har kommet sørpe ned hi t over 

Raugstadvegene, skyldes  oppdemning lenger oppe i  

elva .

Lokal  innbygger

106 1950-ta l let Jordskred Hjel lane, Voss +/- 10 m

Usikker dato. Jordskred bak gården (30 m brei , 0.5 m 

tjukk), s tartet ca . fra  mastene ovenfor og kom ned ti l  

ca . samme høyde der nabohuset nr.51 s tår nå. Da var 

Lokal  innbygger

157 Ca. 2011 Jordskred Brekku eksakt
Mindre jordskred løsnet i  skogen 6-7 år s iden, vel tet 

4 grantrær.
Lokal  innbygger

158 2012 Snøskred Roteigane eksakt

Et l i te loka l t snøskred s tartet fra  svaberget lenger 

oppe, ble kanal isert i  bekken. Skogsveien er 

fikset/ryddet her, det l igger s tore s teiner og knekte 

trær både ovenfor og nedenfor veien. Dato basert på  

flybi lder

Multiconsult

161 1928 Snøskred Skåraberget eksakt
I et snøskred i  1928 kom det snø helt ned hi t. Antatt 

løsneområde i  bol len ved Nonpresten.
Lokal  innbygger

162 2014 Snøskred Fri lundsberget +/-300 m
Snøskred som løsnet fra  bol leformas jonen ovenfor 4-

5 år s iden kom helt ned ti l  Fri lundsberget.
Lokal  innbygger

163 1982 Sørpeskred Kviting eksakt
I 1982 ble det oppdemning langs  bekken, og 

sørpe/snø kom helt hi t. Kjente trykket ved Saue.
Lokal  innbygger

164 2010-ta l let Isnedfa l l Bl ikberg eksakt Isklump på 0,5 m3 kommet ned ti l  husveggen for 

noen år s iden
Lokal  innbygger

165 Ukjent Snøskred Lauskredo +/-150 m 
Lufttrykket fra  et snøskred som gikk fra  Låve 

(Lauskredo) tok pipa  i  et hus . Ukjent når dette 
Lokal  innbygger

166
Usikker 

dat.
Sørpeskred Moldbakken +/- 50 m

Størt blandingskred av snø, jord og s teinmasser gikk 

ti l  nær s tøl  som l igger mel lom Årdalen og Bergstølen 

(Breiming). Laget vol ler i  etterkant.

Lokal  innbygger
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RocFall er benyttet for å modellere steinsprang i området ved Finneshagane langs to utvalgte 
profiler. Det at modelleringsresultatene viser at skred med stor sannsynlighet vil stoppe før 
kartleggingsområdet, stemmer generelt godt overens med observasjonene og vurderingene i felt. 
Se videre kapittel 3, samt vedlegg 2D-6 og 2D-7. 

Sørpeskred er modellert med programvaren RAMMS debris flow. Modellerte løsneområder er 
usikre, men representerer potensielle større løsneområder. I modellene er det lagt vekt på studier 
av strømningsmønstre fra resultatfilene. Inputparametere for modelleringen er gitt i Tabell 8. 
Nærmere beskrivelse av modelleringen er gitt i kapittel 3.6. 

Snøskred er modellert med programvaren RAMMS avalanche. Løsneområdene er valgt på 
bakgrunn av løsneområder for kjente skred, men er ikke eksakte. Løsneområdene tegnet i 
registreringskartene (vedlegg 2C) viser til dels veldig store løsneområder, men vi vurderer at det er 
ekstremt lite sannsynlig at hele utstrekningen til løsneområdet utløses i én hendelse. Et utvalg av 
modellerte snøskred er vist i vedlegg 2D, og inputparametere er gitt i Tabell 9.  

Det er modellert alfabeta langs fire utvalgte profiler. Skråningsprofilene er terrasserte og til dels 
konvekse, noe som øker usikkerheten i resultatene, da alfabeta er best egnet til modellering av mer 
jevne, konkave skredbaner. Resultatene stemmer likevel godt overens med utløpslengder som har 
vært beskrevet i de større kjente snøskredhendelsene i området. 

Tabell 8. Parametere brukt i RAMMS debris flow for modellering av sørpeskred i kartleggingsområdet Voss-Løno. 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0,05 16004 

2 1000 0,05 15344 

3 1000 0,05 8599 

4 1000 0,05 57775 

5 1000 0,05 22328 

6 1000 0,05 53155 

 

Tabell 9. Parametere brukt i RAMMS avalanche for modellering av snøskred i Voss-Løno. 

Løsneområde ID Løsnetykkelse Volum (m3) Annet 

1 2 m 54 584  

2 2 m 154 007  

3 2 m 113 615  

4 2 m 169 610  

5 2 m 90 268  

6 2 m 138 505  

7 2 m 62 594 Sekundær løsneområde 
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4.2.5 Skredfarevurdering 

Faresonekartet og vurderingen for delområde Voss-Løno er delt opp som følger; Hellesneset-

Finneshagane (Figur 15), Finneshagane-Bavallen (Figur 16) og Bavallen-Løno (Figur 17). Faresone-

kart i A3-format er gitt i vedlegg 2E. 

 
Figur 15. Utsnitt av faresonekartet for det geografiske området Hellesneset-Finneshagane i kartleggingsområde Voss-
Løno. 



Skredfarekartlegging i Voss kommune   multiconsult.no 

  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019 / Revisjon 01 Side 43 av 114 

 
Figur 16. Utsnitt av faresonekartet for det geografiske området Finneshagane-Bavallen i kartleggingsområdet Voss-Løno. 

 
Figur 17. Utsnitt av faresonekartet for det geografiske området Tråstølen-Løno i kartleggingsområdet Voss-Løno. 
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4.2.5.1 Steinsprang/steinskred 

Hellesneset-Finneshagane 
Lengst vest i delområdet, ved Hellesnes, Figur 15, er det mindre bergskrenter mot kanten av 
kartleggingsområdet i nord. Her er det observert meget skifrig og oppsprukket berg, med 
steinsprangavsetninger i form av delvis overgrodd ur under skrentene. Terrenghelningen nedenfor 
skrentene er <25°, og utløpsdistansen for ev. nedfall har kort rekkevidde (Figur 4 - vedlegg 2A). 
Over kartleggingsområdet (200-400 moh.) er det eksponerte bergskrenter som er potensielle 
utløsningsområder for steinsprang, men terrenget ellers er såpass terrassert og slakt at steinsprang 
fra disse bergskrentene ikke vil nå kartleggingsområdet. Lenger øst i denne delen av 
kartleggingsområdet er det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang/steinskred.  

Finneshagane-Bavallen 
Ved noen mindre bergskrenter ved Hangursveien og Aronstræet (Figur 16) er det observert 
oppsprukket berg som potensielt kan gi utløse steinsprang innenfor kartleggingsområdet (Figur 5 - 
vedlegg 2A). Disse løsneområdene er forholdsvis små og bergskrentene så steile at ev. nedfall kun 
vil påvirke området i umiddelbar nærhet. Ved Hangursvegen ligger skrentene noe høyere opp i 
terrenget ovenfor en skråning med forvitringsmasser. Dersom større bergpartier løsner, kan det i 
verste fall også utløse sekundære jordskred.  

I høyereliggende terreng er det brattskrenter (>45°) som er vurdert som potensielle løsneområder 
for steinsprang og steinskred fra 250-500 moh. (se registreringskart i vedlegg 2C). Skråningen er 
dekket av tett skog, noe som begrenser muligheten for å få en helhetlig oversikt over alle 
avsetningene. Det er ikke observert steinsprang/-skredavsetninger innenfor eller rett ovenfor 
kartleggingsområdet, unntatt ved Mølstertunet (Figur 16). Registreringer av skredbaner som er 
antatt å tilhøre denne skredtypen stopper stort sett lenger oppe i skråningen i vestlige deler 
(Aronstræet). Ved Mølstertunet er det flere historiske hendelser med steinsprang som har utløst 
jordskred.  

Skråningsprofilen fra løsneområdene ovenfor Aronstræet og mot kartleggingsområdet er 
småterrassert, med gjennomsnittshelning rundt 30°. Underlaget består av forvitringsmasser og 
humusjord, og antakeligvis stedvis også av grovere urmasser. Den skifrige fyllittiske bergarten 
medfører hovedsakelig flakformede steinsprang med korte utløp. På grunn av vegetasjon og 
variasjoner/friksjon i underlaget langs skredbanen vurderes det som lite sannsynlig at steinsprang 
vil nå kartleggingsområdet i denne delen, unntatt ev. sjeldnere større steinsprang med potensielt 
lengre utløp indikert av modellering i RocFall (vedlegg 2D-6). Ev. steinsprang er vurdert å kunne 
utløse sekundære jordskred.  

Ved Mølster-Hagahaugen (Figur 16) ligger utløsningsområdene nærmere kartleggingsområdet, og 
avsetningene viser tydelige potensielle utløp.  Store bergvolum med ugunstig oppsprekking 
(vertikale sprekkeplan) i bergmassen kan i dette området potensielt utløse større bergpartier (Figur 
6 og 7 - vedlegg 2A). Steinsprang er vurdert som delvis dimensjonerende skredtype. Eksisterende 
bebyggelse ligger ikke innenfor den fastsatte faresonen for steinsprang (se videre beskrivelse for 
jordskred). Modellering av utløpsdistanser i Rocyfor3D antyder at steinsprang stopper mellom de 
ulike avsatsene i fjellsiden, og at det kun er fra de nederste skrentene over Mølstertunet-
Hagahaugen hvor steinsprang kan nå kartleggingsområdet (vedlegg 2D-6). 

Videre nord i kartleggingsområdet ligger det store potensielle løsneområder for steinsprang/stein-
skred høyere oppe i skråningen, ca. 450-600 moh. (registreringskart, vedlegg 2C). I disse løsne-
områdene er bergarten (gabbro/kvartsdioritt) mer motstandsdyktig mot forvitring, dvs. at det er 
mer sannsynlig at det utløses store blokker eller bergpartier. Terrenget nedenfor har tydelige 
terrasser og flatere partier, og registrerte avsetninger er lokalisert langt oppe i skråningene. I 
området ved Ringheim er det noen mindre bergpartier i nedre del av skråningen med potensiale for 
utløp inn i kartleggingsområdet.   
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Det er registrert flere skredhendelser fra løsneområdene i høyereliggende terreng ved Gjerde-
Trodo (Figur 16). Alle steinsprangrelaterte skredregistreringer stopper omtrent ved skogsveien i 
skråningen (Figur 8 - vedlegg 2A). Steinsprangblokker som ev. ligger lenger nede er antatt å stamme 
fra mindre bergskrenter, eller blitt fraktet dit fra høyereliggende terreng av andre (skred)prosesser 
eller glasiale prosesser. Alle bergblokkene observert innenfor kartleggingsområdet er vurdert å 
representere flyttblokker som stammer fra morenemateriale, ev. er flyttet av løsmasserelaterte 
skredprosesser. I dette området er det fortalt om en hendelse i 1960 der lynnedslag skal ha utløst 
større steinsprang fra høyereliggende terreng med utløp helt ned til veien over gården Trodo, hvor 
blokkene er fjernet i ettertid (skred ID-103). Det er forsøkt å rekonstruere denne hendelsen ved 
modellering av steinsprang, uten å få utløpet til å gå så langt, fordi terrenget er for slakt. Skredet 
må i tilfelle ha fått ekstremt stor energi og spretthøyde fra selve lynet, eller sklidd på vannmettede 
løsmasser som et jordskred. 

Med unntak av en garasje i Orreflaten ligger ingen bygninger innenfor faresonene for steinsprang. 

Tråstølen-Løno 
I den høye fjellsiden under Lønahorgi i nordvest er et fremtredende bratt bergparti rettet mot 
kartleggingsområdet mellom kote 650-750 (registreringskart se vedlegg 2C). Bergmassen i dette 
området er karakterisert som sterkt deformert berg med steile sprekkesett orientert både NØ-SV 
(med fall 45-90° mot NV), samt NV-SØ (med fall ca. 70° mot NØ). Det er tydelige løsneområder i 
disse bergpartiene. Imidlertid er alle de observerte steinskredavsetningene begrenset til den flatere 
markerte hyllen under brattpartiet (Figur 9 - vedlegg 2A). Dette er synlig fra flybilder og 
dokumentert under helikopterbefaring. Observasjonen er videre støttet av modellering i 
Rocyfor3D.  

Skråningen videre nedover er også terrassert. Bergskrentene her virker nokså glattskurte, men kan 
potensielt ha partier som er mer oppsprukket. Steinsprangavsetninger som ligger lenger nede (se 
registreringskart vedlegg 2C) er mest sannsynlig flyttet dit av andre skredprosesser (snø- og 
sørpeskred), eller glasiale prosesser. Det vurderes som lite sannsynlig at steinspranginitierte skred 
fra høyereliggende terreng vil kunne ramme kartleggingsområdet.  

Det er noen steile bergskrenter ved Staupsberget (Figur 10 - vedlegg 2A) som ligger inntil 
områdeavgrensningen, eller delvis innenfor kartleggingsområdet. I enkeltområder er det tatt ut 
skifer. Skrentene er vurdert som potensielle utløsningsområder for steinsprang og isnedfall. 
Eksisterende bebyggelse ligger ikke innenfor den fastsatte faresonen for steinsprang ≥1/1000.  

4.2.5.2 Jordskred 

Hellesneset-Finneshagane 

Tykkelsen på løsmassedekket er varierende og styrt av forvitringsgraden til underliggende 
bergmasse. På enkelte steder stikker berggrunnen fram, mens det antas at bunnmorene og 
avsetninger fra deglasiasjon kan ha tykkelse på flere meter i forsenkninger. Det er kartlagt 
moreneavsetninger i deler av området, der denne er usammenhengende og vil ligge under 
forvitringsmateriale fra den aktive nedbrytningen av den fyllittiske berggrunnen. Grenseflaten 
mellom morene og overliggende dyrkingsjord kan utgjøre en glideflate basert på forskjeller i 
permeabilitet og konsolidering. 

Historikken forteller om jordskredaktivitet i denne delen av kartleggingsområdet tilbake til 1600-
tallet (skredhendelse ID-17). Lokalbefolkningen forteller om jordskred på Hjellane (Figur 15) på 
1950-tallet med betydelig utstrekning, men som ikke nådde bebyggelse (skredhendelse ID-160). I 
samme tidsperiode skal det også ha gått jordskred mot Folkehøgskolen på Voss (ukjent omfang og 
lokasjon). Det er etablert mye ny bebyggelse i området rundt Folkehøgskolen i ettertid, og 
terrengforholdene vurderes å være vesentlig endret (stort sett hageskråninger og veifyllinger igjen i 
dette området).  
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Spor etter mindre jordskred («slumps») er synlig på flybilder. I Brekkereino (nedenfor Brekku, Figur 
15) gikk det i 2005 et jordskred («leirmasser») da bekkeløpet vest for den rammede bebyggelsen 
tok nytt løp over jordene. Massene gikk mellom to hus i Brekkereino, skadet en husvegg og flyttet 
biler (Figur 11 - vedlegg 2A). Hendelsen blir forklart med blokkering av elveløpet over Brekku. Voss 
kommune har prosjektert og laget ny dreneringsgrøft overfor husrekka i Brekkereino etter 
hendelsen. Vi har ikke fått tilgang til dimensjoner/utstrekningen på tiltaket, men det antas at dette 
reduserer skredfaren. Vi har ikke gjort observasjoner som gir grunnlag for faresone i området.  

Historiske og observerte jordskred kan knyttes til brattskrenter som ikke er skogkledt, med 30-45° 
helning i utløsningsområder (Figur 12 - vedlegg 2A). Skredene har stoppet der terrenget har helning 
under 25°. Skredhendelsene kan stort sett knyttes til konkrete endringer i dreneringsforhold eller 
ekstreme nedbørsmengder (fortettet bekkeløp eller kulvert, avskoging eller graving i jordmassene).  

Det kan ikke utelukkes at det kan gå jordskred på områder som har identiske geografisk orientering, 
terrenggradienter, grunnforhold og vegetasjon som der det er kartlagt skredhendelser tidligere 
(ved siden av gamle jordskred). I slike områder er det tegnet faresoner med årlig nominell 
sannsynlighet 1/1000 og 1/5000, med støtte også fra dreneringsanalysen som viser konsentrasjoner 
av overflatevann i disse områdene. 

Det er meget vanskelig å forutse om samme type hendelse som ved Brekkereino (skred ID-18) kan 
forekomme andre steder. I teorien kan tette bekkeløp og vann på avveier føre til jordskred i flere 
områder enn det vi har markert som faresone for skred. Vurdering av mulighet for slike skred (som i 
utgangspunktet forårsakes av dårlig vedlikehold av stikkrenner) ville føre til faresoner med stor 
rekkevidde som da vil betraktes mer som aktsomhetssoner istedenfor å basere seg på de faktiske 
forholdene og reell skredfare. 

På Brekku ligger det to eksisterende hus innenfor 1/1000-faresonen, Seimshagen 20 og Brekkereino 
1. Det er ukjent om tiltaket med drenering av skråningen også strekker seg bak disse husene. 

Finneshagane-Bavallen 
Østover fra Storagrovi består skråningen innenfor kartleggingsområdet stort sett av tett 
bebyggelse, hageskråninger og veier. Ett unntak er Hangursvegen der det er et område uten 
bebyggelse, med stedvis bratte jordskråninger opp mot 45°, og som i stor grad består av finkornede 
forvitringsmasser (Figur 13 - vedlegg 2A). Over nr. 38-44 er det åpne gresskledte bakker, mens 
området fra nr. 13 til 36 er tett vegetert med skog og busker. I likhet med områdene lenger vest 
vurderes det her at ekstremnedbør, endringer i drenering, rotvelt osv. kan føre til utglidning av 
jordmasser. I østlig del av denne skråningen kan avløste større bergblokker initiere jordskred mot 
bebyggelse, typisk med forhold der jordsmonnet er vannmettet (Figur 14 - vedlegg 2A). Boligene på 
oppsiden av veien (Hangursvegen 25, 27, 29, 31, 35, 37) vurderes å ligge innenfor faresone 1/1000. 
Relativt enkle tiltak (f.eks. støttemurer i skråningen) kan fungere som sikring mot slike skred og 
redusere skredfaren for disse boligene. 

Skråningen ovenfor kartleggingsområdet ved Finneshagane-Mølster er nokså bratt (mange større 
partier med >35° helning, Figur 15 - vedlegg 2A). Observasjonene fra felt, samt dreneringsanalyse i 
GIS viser at det er mye vann i denne skråningen. Store deler av skråningen består trolig av et tynt 
lag av forvitringsjord på berg. Slike masser kan bli ustabile dersom de blir vannmettet. 
Menneskelige endringer i skråningen (skogsveier, stier, hogstfelt) kan øke sannsynligheten for 
skred. Det vurderes at ev. jordskred (punktskred) som starter i bratte deler av skråningen kan rive 
med seg mye masser nedover i skråningen og på denne måten få stor utbredelse. I verste fall kan 
slike skred nå helt ned til kartleggingsområdet, der bebyggelsen i de øvre delene vurderes å ligge 
utsatt. Skred antas å miste energien når det ev. treffer bebyggelse og flatere/terrassert terreng 
innenfor kartleggingsområdet. Sannsynligheten for slike hendelser vurderes å være ≥1/5000. Se 
også avsnitt ang. flomskred. 

I området ved Mølstertunet observeres flere jordskredavsetninger i skråningsfoten (Figur 6 - 
vedlegg 2A). Det er også rapportert om jordskred som har nådd helt ned til Sivlevegen (nedenfor 
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Mølstertunet, Figur 16) i samme område, men detaljert plassering er ikke kjent. I tillegg er det 
rapportert om jordskred som har stoppet ca. 100 m over bebyggelsen på østsiden av Mølstertunet. 
Det er observert potensielle løsneområder for jordskred under bergskrentene i skråningen, der 
massene består av finkornet forvitringsjord. Her er det også fare for sekundære jordskred utløst av 
steinsprang. Øvre deler av kartleggingsområdet ligger på en relativt bred og flat hylle, noe som 
medfører at eventuelle jordskred vil ha begrenset utløp, omtrent som de omtalte jordskredene i 
området. Jordsmonnet innenfor kartleggingsområdet er svært tynt, dette er kjent for bøndene i 
området som har utfordringer i forhold til tørke. Østover mot Hagahaugen er grensen for 
kartleggingsområdet tett på en eksponert bergskrent. Dette medfører at steinsprang vil være 
dimensjonerende skredtype i dette området (Figur 7 - vedlegg 2A), mens faresone for jordskred vil 
ha kortere utløpsdistanse enn steinsprang. Faresonen for 1/5000 inkluderer hovedbygningen til 
Voss Folkemuseum på Mølstertunet, men ingen andre eksisterende bygninger er innenfor 
faresonene, hverken for skredsannsynlighet 1/5000 eller 1/1000. 

Mellom Ringheim og Trodo er det tykke ravinerte moreneavsetninger i nedre del av skråningen 
(Figur 16- vedlegg 2A). Ravineformene er mest sannsynlig knyttet til smeltevannsprosesser mot 
slutten av siste istid. På overflaten er det observert yngre skredmateriale i vifteform som mest 
sannsynlig stammer fra jord- eller flomskred (registreringskart i vedlegg 2C). Store flyttblokker 
(morene) kan være knyttet til disse viftene, og kan være flyttet av skredprosessene fra 
høyereliggende terreng. Det er tydelig at skredprosesser er mer aktive høyere oppe, over 
skogsveien (snø-/sørpeskred, jord-/flomskred), men at skredene stopper i skogen før de når 
kartleggingsområdet. Det er også sannsynlig at det har vært større skredaktivitet i perioder med 
mindre skog. Den tette vegetasjonen som eksisterer i dag stabiliserer eventuelle utløp fra de lavere 
brattskrentene nærmere kartleggingsområdet (Figur 7 - vedlegg 2A). Skråningen opp mot Hangur 
(818 moh.) er bratt og eventuelle større avløste bergpartier vil i teorien kunne nå 
kartleggingsområdet. Slike masser vil også kunne utløse jordskred i de tykke morenemassene 
dersom disse er vannmettet. Det er generelt betydelige vannmengder som drenerer i mindre 
bekkeløp og på overflaten i skråningen (se beskrivelse av flomskred). 

Ved Tråstølen/Bavallen er det ikke observert tegn til jordskredaktivitet. Vanndrenering i denne 
delen skjer langs store elver og bekkefar. Skråningene i høyereliggende terreng ser ut til å ha et tynt 
løsmassedekke og mer bart berg. Det er generelt lite sannsynlig at jordskred fra naturlig bratt 
terreng ville ramme området ved de etablerte hyttefeltene.  

Tråstølen-Løno 
I dette området er det på markene tilhørende jordbruksskolen beskrevet en jordskredhendelse på 
1930-tallet, som trolig startet som sørpeskred. I fjellskråningen over området fra Grevle til Æn er 
det kartlagt potensielle løsneområder for jordskred, men eventuelle løsmasseskred vil stoppe der 
terrenget flater ut før kartleggingsområdet (Figur 17 - vedlegg 2A). Det kan forekomme hendelser 
der masser fra jordskred blir ført videre langs bekkefar som flomskred eller sammen med sørpe 
som sørpeskred. Dette er beskrevet under de aktuelle skredtypene. 

4.2.5.3 Flomskred 

Hellesneset-Finneshagane 
Det er ikke registrert flomskredavsetninger eller observasjoner som kan relateres til flomskred i 
dette området. Terrenget har flere terrasser der eventuelle skredmasser fra høyereliggende terreng 
vil stoppe opp, og bekkeløpene er åpne, renner stort sett på berg og har redusert helning innenfor 
kartleggingsområdet. Det vurderes som lite sannsynlig at flomskred med skadepotensiale vil kunne 
ramme den vestlige delen av kartleggingsområdet (Figur 1 - vedlegg 2A).  

Finneshagane-Bavallen 
I dette området er det ingen kjente hendelser med flomskred, og det er ikke registrert 
flomskredavsetninger. Beboere i det øverste boligfeltet melder om flere flomhendelser med vann 
over veien og vann i kjellere i området Finneshagane, men ingen hendelser som har inkludert 



Skredfarekartlegging i Voss kommune   multiconsult.no 

  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019 / Revisjon 01 Side 48 av 114 

skredmasser. Skråningen er bratt, og det er antatt at det finnes løsmasser i sideterreng til de 
definerte vannveiene. Massene langs bekkefar består hovedsakelig av utvaskede grove masser. 
Dersom vann kommer på avveier, eller bekkeløpene tettes, kan det ikke utelukkes flomskred som 
drar med seg masser langs bekkefar. Det er mange bekker med synlig vanndrenering (delvis 
periodisk), som ligger grunt i terrenget. Her er særlig øvre deler av Vetlagrovi vurdert som utsatt. 
Potensielle løsneområder er markert langs bekkefar i ca. samme høyde som det har vært jordskred 
i nærområdene. Disse områdene er teoretiske, og flomskred vurderes å kunne løsne også andre 
plasser. Det er vanskelig å befare alle de små bekkene (til tross for drone/helikopter), og å få 
oversikt er vanskelig på grunn av tett vegetasjon og bratt terreng.  

Et område der det foreligger fare for flomskred er mellom Ringheim og Trodo (se også beskrivelse 
av jordskred). Her vurderes det at flomskred kan initieres langs bekkefar som renner gjennom 
ravinerte morenemasser. I dette området er det svært vanskelig å skille mellom jordskred og 
flomskred, da også kanaliserte jordskred vurderes som en potensiell problemstilling. Ev. større 
flomskred vurderes å kunne ha noe lengre utløp enn jordskred. Sannsynligvis vil de mest 
ødeleggende skredhendelsene innenfor kartleggingsområdet være blandingsskred av snø-, stein- og 
jordmasser. 

Bavallen-Løno 
Videre østover mot Løno er det ingen kjente hendelser med flomskred og det er ikke observert 
flomskredavsetninger. Det er ikke kartlagt større potensielle løsneområder for flomskred i 
skråningene over området, men ev. jordmasser revet med av sørpeskred kan bli kanalisert i 
bekkene og forvandles til flomskred/blandingsskred. Overgangsformer der sørpeskred fra 
fjellmassivet kanaliseres i eksisterende elveløp er diskutert under sørpeskred. 

4.2.5.4 Sørpeskred 

Hellesneset-Finneshagane 
Fra Hellesneset er det ingen potensielle løsneområder for sørpeskred før Storagrovi. Elva renner på 
berg, og ved Raudstad (Figur 18 – vedlegg 2A) svinger den kraftig østover. Det kan ikke utelukkes at 
det har vært flere sørpeskred i skråningen ned mot Brekku enn hendelsen som forholdsvis unge 
lokale innbyggere husker. Ved kulverten under veien ved Raudstad er det meldt om hendelser med 
sørpe vinteren 1928 og på slutten av 1990-tallet (ID-63). I begge tilfeller krevde det stor innsats å 
holde elveløpet åpent for sørpe. Sørpeskredfaren vurderes som høy i dette området, særlig pga. 
den trange kulverten under broen (Figur 18 - vedlegg 2A). Faresone 1/100 inkluderer flere 
bygninger på Raudstad (Raugstadvegen 115, 117 og 119 samt mindre gårdshus) og 1/1000-sonen 
omfatter også Raugstadvegen 107 og 33. På grunn av begrensede løsneområder og topografi er 
faresonen nokså avgrenset. Lenger nedover i kartleggingsområdet har Storagrovi en betydelig 
nedskjæring med åpne og godt dimensjonerte kulverter, og det vurderes som lite sannsynlig med 
sørpeskred med skadepotensiale utenfor bekkenedskjæringen.  

Finneshagane-Bavallen 
Det fortelles om flere flomhendelser i området ved Finneshagane, men ingen hendelser med 
skredmateriale. Skråningen og bekkeløp i denne delen mangler slakere åpne områder der ev. 
snømasser kan bli vannmettet og føre til sørpeskred. 

Det ingen kjent historikk eller potensielle løsneområder for sørpeskred før Ringheim (Figur 7 - 
vedlegg 2A). På Ringheim gård forteller lokale om sørpeskred som slo inn dørene til huset på 1950-
tallet. Det blir også fortalt om sørpeskred langs bekkefaret «Bavallen groa» (i omtrent samme 
tidsperiode). Denne hendelsen har vi ikke klart å lokalisere, men det antas at det er i en av bekkene 
ved Trodo (Figur 16 - vedlegg 2A). Eldre flybilder (1958) viser en helt annen skogstype og tetthet i 
de delene av fjellskråningen som har gunstig helning for å løse ut sørpeskred. Med dagens tetthet 
og type skog er det ikke funnet potensielle løsneområder for sørpeskred. Det antas dermed at de 
rapporterte hendelsene på 1950-tallet er knyttet til datidens vegetasjonsforhold, og at slike skred 
ikke er sannsynlige slik situasjon er i dag.  
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Høyere opp i skråningen ovenfor strekningen Ringheim-Trodo er det registrert noen snøskred som 
blir kanalisert i bekkene som sørpeskred. Slike hendelser har i de siste årene stoppet i skogsveien 
som krysser skråningen ved ca. kote 350. Ved dagens vegetasjonsforhold vurderes det som lite 
sannsynlig med større skredhendelser.  

Lokale innbyggere opplyser at det eksisterer avtaler om at skogen skal bevares som vern mot skred, 
men vi har ikke fått dokumentert slike avtaler. Skogen i fjellsiden fra Raudstad i vest til Bavallen i 
øst er markert som viktig skog, som inngår i skredfarevurderingen.  

Fra Bavallen krysser kartleggingsområdet dalsøkket mot Tråstølen som er utbygd med fritidsboliger 
og veier. Grevleselvi (Figur 17) renner i definert løp, og det vurderes som lite sannsynlig at 
sørpeskred med skadepotensiale vil ramme kartleggingsområdet. 

Tråstølen-Løno 
Stølselvi som renner ned fra myrområdene i høyereliggende terreng kan potensielt føre med seg 
sørpe. Bekken renner stort sett i et definert elveleie gjennom terrassert terreng med flere svinger, 
og ev. sørpeskredmasser vil høyst sannsynlig bli avsatt før kartleggingsområdet. Fra et potensielt 
mindre løsneområde i et myrområde ovenfor Grevle gård kan sørpeskred komme ned til 
kartleggingsområdet. Elven i denne delen er bratt, trang og terrassert, og skred vil med stor 
sannsynlighet kunne påvirke området rett nedenfor der elven svinger mot øst. Eksisterende 
bolighus står ikke i den fastsatte faresonen. 

For områdene Flatekvål, Æn og Saue (Figur 17, Figur 19 - vedlegg 2A) er det flere observasjoner som 
kan knyttes til sørpeskred. Det er flere historiske hendelser som dateres tilbake til 1930-tallet, og 
frem til 2014 (skredhendelser ID 100, 101, 163). Flybildene forteller om hyppig aktivitet langs 
samme bekkefar i dette området. Ingen av de historiske sørpeskredhendelsene har nådd ned til 
kartleggingsområdet. 

Det er registrert potensielle løsneområder for sørpeskred langs elveløpene ved Klepp ovenfor 
Gjerdekvål, ved Låven ovenfor Æn, ved Horgadalen ovenfor Saue, samt lenger nord ved Breiming-
Årdalen (Figur 17). Utfordringene, særlig ved Låven (Laoskredo, se registreringskart i vedlegg 2C-2), 
er at sørpeskred i utgangspunktet løsner fra svaberg i veldig bratt terreng (~30°, Figur 20 - vedlegg 
2A), og kan egentlig derfor betegnes som våte snøskred. Nede ved Æn, i kartleggingsområdet, er 
det flere historiske snøskredhendelser med relativt langt utløp (skredhendelse ID 59 og 60), og som 
antas å være en blanding av snø- og sørpemasser. Lokale innbyggere beskriver at snø i Laoskredo 
vanligvis raser fra de bratte sidene i nord-nordvest og samles i bunnen av det skålformede 
løsneområdet, der terrenget er noe slakere. Her antas det at snømassene demmer opp 
vannføringen i elvene slik at massene blir til blanding av sørpe og snø før de beveger seg videre 
nedover langs skredbanen.  

Topografien begrenser hvor store sørpeskred som kan løses ut. Løsneområdene til sørpeskred 
ligger hovedsakelig i definerte dalsøkk/bekkefar (unntatt Laoskredo diskutert ovenfor). Ellers er 
terrenget karakterisert av bratt terreng med svaberg eller ryggformasjoner der vannet ikke blir 
liggende. Skråningsprofilen fra løsneområdene og ned er terrassert, slik at skredmassene får et 
skikkelig støt når de når foten av den ca. 100 m høye bergskrenten i skråningen. Dette vil med stor 
sannsynlighet ta en stor del av energien ut av sørpeskredet. Utløpslengden for sørpeskred er 
avhengig av om skredet har nok energi til å rive med seg masser fra skråningen nedenfor denne 
bratte markante bergskrenten. Alle observasjonene av spor av sørpeskred viser at det er mer 
sannsynlig at massene blir avsatt før kartleggingsområdet.  

RAMMS-modelleringene og tolkningene av terrengformer tyder på at sørpeskred med skade-
potensiale vil følge elveløpene og naturlige dreneringsruter. Ved eventuelle store hendelser utgjør 
sørpeskred en dimensjonerende skredtype ved Gjerdekvål, delvis ved Æn, og ved Saue. Det er mulig 
at betydelige vannmengder fortsetter som en flomhendelse lenger ned i vassdragene, markert med 
tegn for andre problemstillinger i faresonekartet. Det er tegnet faresoner for sørpeskred med 



Skredfarekartlegging i Voss kommune   multiconsult.no 

  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019 / Revisjon 01 Side 50 av 114 

største årlige nominelle sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. Deler av eksisterende bebyggelse ligger 
innenfor 1/5000.  

Ved Breiming-Årdalen (i nord, Figur 17) er det observert spor av sørpeskred kun i øvre del av 
skråningen langs elven Breimo. Topografien her er karakterisert av mer terrassert terreng med 
større flatere myrområder, der elveløpet svinger mye før det forsetter ned langs den terrasserte 
bergskråningen mot kartleggingsområdet. Skred som starter fra Breiming-Årdalen, i et område som 
er trukket lenger mot nordvest i forhold til resten av skråningen ved Tråstølen-Løno, er vurdert å 
ikke kunne fortsette helt ned til kartleggingsområdet på grunn av terrassert og slakt terreng. Det er 
ikke registrert flere potensielle løsneområder for sørpeskred lenger nede i den terrasserte 
bergskråningen ovenfor Løno.  

4.2.5.5 Snøskred 

I klimakapitlet (2.3) er nedbør, nedbørretning og snødybder diskutert i forhold til snøskred for de 
ulike områdene.  

Hellesneset-Finneshagane 
Lengst vest i kartleggingsområdet er skråningene tett skogkledt og terrassert, og den høyeste 
direkte tilstøtende skråningen er ca. 500 m høy. Det er ingen observasjoner av snøskred, og det er 
heller ikke registrert potensielle løsneområder. Det vurderes som lite sannsynlig at snøskred vil 
kunne initieres og nå kartleggingsområdet.  

Finneshagane-Bavallen 
I fjellskråningen over Vossevangen og opp mot Hangur, 818 moh. har deler av skråningen 
tilstrekkelig helning (>30°) for utløsning av snøskred. En historisk hendelse (ID-19) fra 1800-tallet 
forteller at snøskred kan være et aktuelt skredproblem i denne delen av Voss. Med dagens 
vegetasjonsforhold vurderes det at den tette skogen (markert som viktig skog, Figur 16) vil hindre 
utløsning av snøskred. Over skoggrensen slaker terrenget ut slik at det ikke er bratt nok for 
utløsning av snøskred der det er åpne partier. Reduksjon eller endringer i skogsdekningen vil 
medføre eksponering av potensielle løsneområder for snødybder på opp mot 200 cm. Ovenfor 
Ringheim-Trodo er det registrert noen mindre områder med svaberg i 30-50°, som kan være 
potensielle løsneområder for snøskred. Terrenget nedenfor er variert og hovedsakelig dekket av 
tett skog. Det vurderes som lite sannsynlig at ev. snøskred fra disse områdene vil kunne nå ned til 
kartleggingsområdet. 

I området ved Bavallstunet er det stort sett begrenset terrenghelning (<25°) i de områdene som 
ikke har tett skog vest for kartleggingsområdet. Dette området har mye menneskelig aktivitet 
knyttet til hyttefeltene og skianlegget. 

Slik terrenget og vegetasjonsforholdene er i dag vurderes det som lite sannsynlig at store snøskred 
med utløp helt til kartleggingsområdet vil kunne utløses i Finneshagene-Bavallen. 

Tråstølen-Løno 
I området nord for Bavallen (i skråningen nord for Tråstølen-Grevle) er det kjente snøskredbaner og 
-hendelser i høyereliggende terreng. Varierende terrengformasjoner i lavereliggende terreng, der 
bl.a. definerte bekkedaler, ryggformasjoner og flatere områder med myr gjør at det er vurdert som 
lite sannsynlig at snøskred kan ramme kartleggingsområdet (registreringskart, vedlegg 2C-2). 
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Figur 18. Utklippet bilde fra GoogleEarth med løsneområdene for snøskred (lyseblå) og sørpeskred (mørkeblå) ovenfor 
nordlige deler av kartleggingsområdet Voss-Løno, sett mot nordvest. 

Fra Flatekvål og videre nordover til Løno er snøskredbanene godt kjent av lokale innbyggere som 
bor i området. I områdene Gjerdeskvål, Flatekvål, Æn, Saue og Breiming (Figur 17) er det rapportert 
om mange snøskredhendelser. Det blir fortalt om gjentagende snøskred fra lokale navn som Låven 
(«Lauo» eller «Bollen», Figur 20 - vedlegg 2A), Horgadalen, Årdalen og Breiming (Figur 18 og Figur 3 
– vedlegg 2A). Det blir fortalt at «Jorunngroe» (Figur 18) går ca. hvert 50 år med hendelser i 1917 
og 1968. Det er også meldt om snøskred ved elven Kviti, Saue og Bergstølen (Figur 17). Bortsett fra 
skader på skog er det ikke rapportert om store skader etter snøskred i noen av de kjente skred-
hendelsene fra 1800-tallet og fram til i dag, men det meldes om at «snøføyke har gått over vannet» 
(Melsvatnet ved Flatekvål, antatt i 1917). Det blir fortalt at lufttrykket fra snøskred fra Låven tok 
pipa på Eensgard (Æn, uvisst årstall). Ellers er det ingen rapporterte materielle skader på 
eksisterende bebyggelse, som flere steder er flere hundrede år gammel (Æn, Saue, Staup). 

De potensielle løsneområdene ligger i høyereliggende terreng 620-1350 moh. med 30-50° helning. 
Løsneområdene markert i registreringskartet (vedlegg 2C) er basert på beskrivelser av lokale 
innbyggere, analyser fra lidar-basert terrengmodell, studie av flybilder fra ulike årstall, samt 3D-
bilder fra GoogleEarth (2015-2018) og Norgei3D. Det vurderes som veldig lite sannsynlig at alt 
innenfor de markerte store løsneområdene vil løsne i én hendelse. Løsneområdene betegner 
potensiale for utløsning av snøskred innenfor markeringen, men hvor stort område som vil løsne er 
avhengig av variasjoner i snøakkumulering, dannelsen av svake lag og værforholdene.   

Løsneområdene er karakterisert av skålformede små eller store dalsøkk (Figur 18), der snøen 
akkumuleres på svabergene i lesider for vind fra vest og nord. I slike vindforhold kan det dannes 
store skavler og snøfonner i de øverste hengene. På grunn av den lave friksjonen på svabergene i 
løsneområdene vil snømassene høyst sannsynlig rase ned jevnlig, slik at veldig store, sammen-
hengende snømengder i løsneområdene forventes å være mer sjeldne. Fra løsneområdene 
Jorunngroe, Laoskredo (se også beskrivelse av sørpeskred) og Nonpresten går snøskredbanene rett 
mot kartleggingsområdet, mens lenger nordover har skredbanene orientering inn mot de store dal-
/gryteformene Horgadalen og Årdalen. De flatere områdene innenfor Horgadalen og Årdalen vil 
sannsynligvis stoppe eller bremse skredmassene, mens elvene som renner i dalbunnene vanligvis 
transporterer snømassene videre (Figur 20-22 - vedlegg 2A). Beskrivelsene av skredhendelser der 
lokale innbyggere forteller om blanding av snø og sørpe i disse områdene, støtter vurderingen 
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(1982 Saue, 1978 Horgadalen, ca. 2013 Årdalen). Rene flakskred som når langt utenfor 
gryteformasjonen fra Horgadalen kan ikke utelukkes, men vurderes å være sjeldne. 

Med unntak for Årdalen, der skredbanene går rett mot en stor, slak dalbunn, vil snøskredbanene 
fra alle løsneområdene renne ned den markante 100 m høye og nær vertikale bergskrenten. Dette 
fallet vil gi snøskredene betydelig fart, men gjør at skredmassene vil spres ut og være mindre 
enhetlig og kompakt videre nedover. Volumet til utløste skred har stor betydning for om skred vil få 
nok energi til å bevege seg lenger enn den store, slake hylleformasjonen under den markante 
brattskrenten. Flybilder fra ulike år viser at store deler av skredmassene ofte avsettes her. I tillegg 
er terrenget ved de fleste skredbanene i lavereliggende områder terrassert og varierende, noen 
steder mer konveks (se helningskart i vedlegg 2B-1 og 2B-2), og det er ofte mindre snøakkumulering 
i skråningen lenger ned i dalen. Disse faktorene vurderes å øke friksjonen langs skredbanen, og 
virke begrensende med tanke på hvor langt skred vil bevege seg. Terrenget innenfor selve 
kartleggingsområdet er også småkupert, noe som til dels vil styre hvilken retning skredmassene vil 
bli spredt. 

Modellering i RAMMS med varierende størrelse på utløsningsområder og mektighet tilsier at de 
fleste snøskred vil stoppe i det terrenget flater ut i skråningsfoten, men at det ved Flatekvål, Æn og 
Saue kan gå store snøskred som kan nå også innenfor kartleggingsområdet. Se modelleringskapittel 
3.6 (og utvalg av resultatene i vedlegg 2D). 

Faresonene er presentert i vedlegg 2E. Eksisterende bebyggelse i kartleggingsområdet er vurdert å 
ligge utenfor faresone 1/1000 med tanke på snøskred. Skadepotensialet fra skredvind inngår i 
faresonene for 1/5000. Dette er basert på skredhistorikk og betydelig fallhøyde/gradient. 
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4.3 Område 3 – Stalheim 

Delområde 3, Stalheim, ligger ca. 27 km nordøst for Voss sentrum (Figur 1). Kartleggingsområdet er 
ca. 1,2 km2 stort og er ca. 2,5 km langt fra nord til sør. Laveste punkt i området er Stalheimsøyni 
(Stalheimsøyane), ca. 110 moh., mens det høyeste punktet befinner seg ca. 475 moh. nordøst for 
Sivle. E16 går gjennom området, delvis i dagen og delvis i tunnel.  

Hovedbefaring i området ble utført av Astrid Lemme, Asbjørn Øystese og Frode Johannesen den 
11.04.2018 og 30.05.2018. Helikopterbefaring ble utført 31.08.2018. 

Figur 19. Oversiktskart over delområde Stalheim. 

4.3.1 Topografi og grunnforhold 

Brekkedalen deler kartleggingsområdet i en vestlig og en østlig del. Den vestlige delen strekker seg 
fra ca. kote 300 ved Ljoselvi og toppen av Stalheimskleivi, og vestover til ca. kote 400. Terrenget i 
den vestlige delen av kartleggingsområdet består i hovedsak av konkave og relativt slake skråninger 
(Figur 20). Vest for kartleggingsområdet blir terrenghelningen brattere og danner en slags 
bolleformasjon mellom Brekkenipa (ca. 1190 moh.), Øvstaskaret (825 moh.) og Slænshovden (762 
moh. Figur 19). Den østlige delen av kartleggingsområdet inkluderer lavtliggende terreng i innerste 
del av Nærøydalen (110 moh.), samt området rundt Sivle (375-475 moh.). Dalsidene er bratte opp 
til 800-900 moh. før terrenget slaker ut.  

I vestlig del av området dreneres vann i flere bekker ned til Ljoselvi. Ljoselvi endrer navn til 
Stalheimselvi nedenfor Stalheimsfossen. Fra Brekkedalen renner Brekkedalselva som fortsetter via 
Sivlefossen og møter Stalheimselvi like nedenfor Stalheimskleivi. 

Berggrunnen ved Stalheim er kartlagt i målestokk 1:250 000. De høyeste toppene rundt 
kartleggingsområdet og deler av Nærøydalen består av anortositt. Øvre deler av Brekkenipa har 
også et innslag av gabbro/amfibolitt. Lavereliggende områder består mangerittsyenitt. Mellom 
anortositten og mangerittsyenitten er det et belte av kvartsitt.  
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Løsmassene er kartlagt av NGU og består hovedsakelig av skredmateriale og tynt og 
usammenhengende morenedekke. Dalbunnen i Nærøydalen består av elveavsetninger og 
skredmateriale langs foten av dalsidene. Toppen av Brekkenipa består av forvitringsmateriale, 
stedvis med høyt blokkinnhold. Ellers består omkringliggende fjelltopper og -knauser, samt deler av 
fjellsidene, stort sett av bart fjell. Helt i sør er det noen små breelvavsetninger.  

Kartleggingsområdet veksler mellom åpen beitemark, dyrket jord og løvskog. I enkelte områder er 
det spredt furu- og barskog, særlig i sørvest. 

Figur 20. Oversiktsbilde over deler av kartleggingsområde Stalheim. Midt i bildet er Stalheim Hotell. Toppen av Brekkenipa 
er rett utenfor bildets venstre kant. I øvre del av bildet er Sivlesnipa. Bildet er tatt fra helikopter, mot nordøst. 

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner til følgende rapporter fra området: 

 Skredfarevurdering Stalheim, 616061-RIGberg-NOT-001, datert 17. august 2015,

Multiconsult

4.3.3 Skredhistorikk 

Det er innhentet informasjon om tidligere skredhendelser fra NVE og SVVs skreddatabaser, 
litteratur, samt at lokale med kjennskap til skredhistorikk er intervjuet. Alle kjente skredhendelser 
er samlet i Tabell 10. 
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Tabell 10. Skredhendelser i delområdet Stalheim knyttet til ID-numrene i vedlegg 3C. 

4.3.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall, sørpeskred i RAMMS debris flow, samt snøskred i RAMMS 
avalanche og alfabeta.  

Det er til sammen modellert steinsprang langs 9 utvalgte profiler (vedlegg 3D-4 og 3D-5). For 
detaljer om parametere, se Tabell 4 i kapittel 3.6, samt resultatfiler i vedlegg 3D-6. 

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

94 16.01.2011 Sørpeskred Sta lheimsøyane eksakt

Ras  (Vann+snø+stein) i  bekkeløp. Ingen s tengning av 

veg. Løsnet 50-200 m ovenfor veg. Mye regn før/under 

hendelsen.

SVV

96 feb.28 Sørpeskred Solheim/Øybøen +/- 100 m

Den grovi  som kommer ned forbi  "Kloppa" og den 

som kommer ned forbi  "Sta lheimsgrindæ" gikk med 

s tor snjojyrma baae nedyver hei le "Øybødn"og tok 

med seg 1 løda ful l  med høy som stod nedst paa 

"Øybødn" aa  gjekk l ike paa elvi .

Astor Furseth

114 mai.18
Vått 

snøskred
Sta lheim eksakt

Under befaring 30.mai  2018 ble det funnet spor etter 

vått snøskred. Skredet har erodert ca . 20 m i  bredden 

og brukket trær med diameter oppti l  30 cm. 

Multiconsult

115 1990 Steinsprang Sta lheimsøyane eksakt

Vår (?) ca . 1990 (dato er us ikker): Steinsprang fra  

fjel l s iden sør for E16. Én s tein/blokk kom helt bort ti l  

husveggen. Ikke skade på  huset. Etter denne 

hendelsen ble det bygget skredvol l . 

Lokal  innbygger

116 2015 Snøskred
Brekkenipa 

(Ø/SØ) 
eksakt

Hyppige snøskred (ikke ful l t årvisse), både tørre og 

våte. Sis te som kom ned på veien mot Sivle gikk i  

2015. Dersom store skred kjennes  lufttrykket godt på  

gården på Sivle. 

Lokal  innbygger

117 Snøskred
Mel lom Sivle og 

Nål i
+/- 100 m

Det går så  og s i  årvisse vår-snøskred over s tien ut ti l  

Nål i . Disse drar ofte med seg s tein. 
Lokal  innbygger

133 Snøskred "Holdeplassen" eksakt

"Storskreda" på  folkemunne - snøskred som gikk over 

"Holdeplassen" nedenfor Sta lheimskleivi . Tyder på  

s tore snøskred her gjennom tidene. Både snøskred 

og s teinsprang kommer ned her. 

Lokal  innbygger

134 1864 Snøskred "Leineskreda" eksakt

Leineskreda gikk som flakskred ("fast fonn") forbi  

Sta lheimselven og opp ti l  noen hamrar på  andre 

s iden av elven. Skredet tok med seg en hestesta l l  på  

Eddalsgarden (nå  bnr. 1).

Lokal  innbygger

135 1926 Snøskred "Leineskreda" +/- 50 m
Leineskreda gikk som flakskred ("fast fonn") og reiv 

opp noen s tore graner som sto vest for Fuglehaugen.
Lokal  innbygger

136 1933 Snøskred "Leineskreda" +/- 50 m Leineskreda gikk over Sta lheimsvegen. Lokal  innbygger

137 1894 Snøskred "Djuvskreda" +/- 50 m
Djuvskreda gravde ned brønn l ike ovenfor rød løe på  

g.nr/b.nr 332/6.
Lokal  innbygger

138 1864 Snøskred "Djuvskreda" +/- 100 m Djuvskreda Lokal  innbygger

152 feb.28 Snøskred "Leineskreda" +/- 50 m

"Leineskreda" gjekk og dagen etter men med 

kramsnjo di for var ho ikkje so faarleg som med 

«mjødl».

Astor Furseth

171 Vår 2007 Steinsprang Slæns l i /Brattland eksakt

Ki lde mener skredet gikk en kveld (kl  1930) på  våren 

(i følge norgeibi lder har skredet gått mel lom sept 

2006 og aug 2007)

Lokal  innbygger

172 1962 Snøskred Sivle eksakt

Stort snøskred fra  østs iden av Brekkenipa førte ti l  

skredvind som holdt på  å  rive ned en nyoppført 

låvevegg på  Sivle.

Lokal  innbygger

173
Høst 1990/

2000-ta l let
Steinstrang Sta lheimsøyane Eksakt

Berghammer datt ned fra  fjel l s iden sør for E16. 

Blokken landet på  veien. I  forkant av blokken kom 

det ned en og annen «småstein» på  veien. Så  løsnet 

berghammeren.

Lokal  innbygger

I februar 1928 tok et s tort snøskred uthusbygningar ti l  

Sta lheim Hotel l . «For Sta lheim hotel  tok skrida, (som 

byrja  uppved "Vetlefossen" i  "Smeateigen") 

hestesta l l , fjos  og kjerre hus  som stod i  vegkanten 

ved "Holdeplassen". Der gjekk med 1 hest 4 naut og 

17 smaler. Mesteparten av huset laag paa s taden, 

men mykje av snjojyrma gjekk utfyre berget.»

Astror Furseth 

og loka l  

innbygger

95 feb.28 Sørpeskred «Djuvskreda» (?) eksakt
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Resultater fra modellering av steinsprang i RocFall samsvarer med observasjoner av avsetninger i 
felt. De enkelte resultatene er vurdert separat med tanke på relevans for faresoner. 

RAMMS debris flow er brukt til å modellere sørpeskred. Modellerte løsneområder er usikre, og 
mange av løsneområdene er gjort overdrevent store, fordi det er vanskelig å si akkurat hvor 
sørpeskredene vil løsne. Modellering fra de store løsneområdene er også ment å vise strømnings-
mønsteret til potensielle sørpeskred som løsner i terrenget nedenfor de store løsneområdene. 
Hensikten med modelleringen har altså vært å finne utbredelse ved eventuelle større hendelser i et 
område med kjent sørpeskredproblematikk, samt i områder som er tolket som potensielle 
løsneområder for sørpeskred. Nærmere beskrivelse av modelleringen er gitt i kapittel 3.6. 

Tabell 11 viser inputparametere for modelleringene. Et utvalg av modelleringsresultatene fra alle 
modelleringer er gitt i vedlegg 3D. 

Tabell 11. Parametere brukt ved modellering av sørpeskred ved Stalheim. 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0,05 18019 

2 1000 0,05 3106 

3 1000 0,05 27123 

4 1000 0,05 2611 

5 1000 0,05 3822 

6 1000 0,05 10764 

7 1000 0,05 18872 

8 1000 0,05 10798 

RAMMS avalanche er benyttet til å modellere snøskred fra utvalgte løsneområder på Stalheim. Det 
har vært forsøkt å rekonstruere historiske snøskred, men løsneområdene er ikke eksakte. 
Modelleringene har vært nyttige for å finne utbredelse ved eventuelle større hendelser, samt i 
områder som er tolket som potensielle løsneområder for snøskred med dagens terreng- og 
vegetasjonsforhold.  

Tabell 12 viser anvendte parametere i RAMMS-modelleringen. Det er generelt modellert med noe 
større løsneområder enn det som er tegnet i registreringskart i vedlegg 3C for å kompensere for 
medrivingseffekt.  

Tabell 12. Parametere brukt i modellering av snøskred ved Stalheim. 

Løsneområde ID Løsnetykkelse Volum (m3) Gjentaksintervall 
(år) 

Annet 

3 1,5 m 14321 300 

4 1,5 m 6809 300 

19 1 m 17293 300 Sekundært løsneområde til 21. 

20 1 m 44661 300 

21 1 m 37370 300 

Det er modellert alfabeta langs 5 utvalgte profiler. Profilene er forenklede eksempler på 
snøskredbaner og følger ikke terrenget slik et snøskred ville gjort. Flere av resultatene stemmer 
likevel godt med utløpslengdene til kjente historiske hendelser. Noen av skråningsprofilene er 
bratte med vertikale fall og slakere terrasser. Dette øker usikkerheten i resultatene, da alfabeta er 
best egnet til modellering av jevne, konkave skredbaner.  

Et utvalg av modelleringsresultater fra alle benyttede modelleringsverktøy er gitt i vedlegg 3D. 
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4.3.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Stalheim er vist i Figur 21 og i A3-format i vedlegg 3E. 

Figur 21. Oversiktskart over faresoner i kartleggingsområde Stalheim. 

4.3.5.1 Steinsprang/steinskred 

Deler av kartleggingsområdet er utsatt for steinsprang fra bratte bergskrenter og fjellsider. I 
områder med anortositt ser man tydelig ferske «skredsår» og -blokker i form av lysere farge enn 
omkringliggende, forvitret berg. Nedenfor de aktuelle skrentene er det uravsetninger som vitner 
om tidligere skredhendelser og viser utløpslengden til tidligere skred. Dette er utgangspunktet for 
fastsetting av faresoner, men det er tatt hensyn til at steinsprangblokker kan være ryddet bort på 
marker som ligger nedenfor bergskrenter. Eksisterende bebyggelse ligger ikke innenfor den 
fastsatte faresonen for steinsprang ≥1/1000 i kartleggingsområdet. 

Det mest utsatte området med tanke på steinsprang og -skred er ved Sivlesøyri og Stalheimsøyane, 
der steinsprang og -skred stort sett er dimensjonerende. Det er observert mange potensielle 
utløsningsområder for steinsprang/-skred både på nordsiden og sørsiden av dalen. På sørsiden 
stiger topografien bratt opp fra E16 til om lag 400 moh., der den avskjæres av en utflating og 
forsenkning i terrenget før fjellsiden igjen stiger bratt opp til Stalheimsnipa, nærmere 900 moh. 
(Figur 1 - Vedlegg 3A). Store deler av skråningsfoten er dekket av ur som avskjæres/ender ved E16. 
De lokale forteller om steinspranghendelser som har nådd E16 og Nærøydalsvegen 286. De fleste 
av hendelsene har vært enkeltblokker, men det har også kommet ned større bergblokker fra 
berghammere øst for kartleggingsområdet. Under en steinspranghendelse omkring år 1990 (ID-
115) ble Nærøydalsvegen 286 truffet av en stein, uten at det kom skade på huset. Eierne av huset 
forteller at det var is i bakken og at steinene/blokkene spratt nedover. Hyppige skredhendelser er 
grunnen til at utstrekningen av 1/100-sonen går et stykke ut på E16, der helningsavflating vil 
redusere blokkenes hastighet betydelig. Etter hendelsen rundt år 1990 ble det bygget en skredvoll 
sør for Nærøydalsvegen 286. Skredvollen reduserer skredfaren mot tunet og gjør at 1/100- og 
1/1000-faresonen gjør en innsving i dette området. 1/5000-sonen er tegnet forbi skredvollen da 
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særlig ugunstige forhold vil kunne føre til at blokker/bergsplinter kan komme over muren, eller inn 
fra siden. 

På nordsiden av Nærøydalen finnes en høy og bratt fjellside i østlig del av kartleggingsområdet 
(nord for Stalheimsøyane) og en lavere og mer terrassert bergskråning i vestlig del (nord for 
Sivlesøyni, Figur 2 og 3 - Vedlegg 3A). Fjellsiden i øst stiger bratt opp til omtrent 800 moh. før den 
flater av. Urmassene ved fjellfoten grenser stedvis helt til Stalheimselvi. Lokale innbyggere forteller 
at fjellet virker mer oppsprukket på nordsiden enn på sørsiden av dalen, og at det ramler ned mye 
stein som knuses opp og stopper i ura eller i elva. Observasjoner i felt bekrefter delvis dette, da 
observerte urmasser i denne delen av skråningen består av relativt små bergfragmenter. Det 
observeres oppsprukket berg med overflateparallelle sprekker, tilnærmet horisontale sprekker og 
tilnærmet vertikale sprekker med NØ-SV orientering. Det eksisterer flere overhengende partier, 
hvor disse er relativt små i vest og blir større lenger mot øst. Det er også observert en ansamling av 
store steiner i elven som sannsynligvis stammer fra steinsprang/-skred fra nordsiden av 
Nærøydalen.  

Den terrasserte skråningen i vest består av opptil 60 m høye bergskrenter adskilt av slakere eller 
tilnærmet flate partier. Den terrasserte topografien vurderes å ha en reduserende effekt på 
utløpslengden til steinsprang. De bratte skråningene er i grove trekk orientert VSV-ØNØ og har en 
gjennomsnittshelning på omtrent 60°. Det er urmasser i området, både på terrassene og ved foten 
av skråningene. Skredblokkene er mosegrodde, og det er ikke observert ferske blokker i nedre del 
av skråningen. Ovenfor bebyggelsen er det en 30-40 m bred hylle med helning <25°. Det vurderes 
at de fleste steinsprang som løsner ovenfor hyllen vil stoppe her. Dette bekreftes av modelleringer. 

Ved Brekke stiger terrenget opp til ca. 1194 moh. ved Brekkenipa, med brattere partier mellom 
520-550 og 650-850 moh. Det ligger urmasser nedenfor de bratte områdene. I dette området er det 
ikke rapportert om historiske steinsprang innenfor kartleggingsområdet. Toppen av Brekkenipa 
består av anortositt, en bergart som har lett for å knuses opp og pulveriseres. Dette vil redusere 
energien og utløpslengden til eventuelle nedfall. Det vurderes også at stor avstand og trinn i 
terrenget ved ca. 550 moh. gjør at de fleste steinsprang fra de øverste løsneområdene vil stoppe 
her. Dette bekreftes av ura som består av mange lyse/ferske blokker av anortositt i toppen og 
avtagende mengde lyse/ferske blokker lenger nede i ura, (Figur 4 - vedlegg 3A). En og annen fersk 
enkeltblokk kan sees nedenfor ura. Det er også løsneområder nedenfor trinnet ved 550 moh. Det 
kan ikke utelukkes at steinsprangblokker fra markene ved ca. 425 moh. er blitt fjernet. Faresone 
med skredsannsynlighet ≥1/5000 går derfor et stykke ut på markene og representerer antatt 
utløpslengde for ekstreme hendelser ved ugunstige forhold. Det er et område i skråningen ved ca. 
520-580 moh. som det potensielt kan løsne et fjellskred fra (se eksponert bergskrent i nedre del av 
Bilde 4 - vedlegg 3A). Nærmere undersøkelser av dette partiet bør vurderes. 

Både innenfor kartleggingsområdet og i tilgrensende områder er det flere mindre bergskrenter med 
antatt gammel ur nedenfor. Eksempler på slike bergskrenter er nordøst for Sivle, Brekke og under 
Slænshovden. Det er vurdert at steinsprang fra disse bergskrentene ikke kan ramme eksisterende 
bebyggelse. Bergskrentene har også begrenset høyde, noe som vil gi reduserte utløpslengder. 

4.3.5.2 Jordskred 

Mye berg i dagen vitner om generelt tynt løsmassedekke i bratt terreng der jordskred kan utløses 
mot kartleggingsområdet. Det kan ikke utelukkes at mindre jordutglidninger kan forekomme, men 
disse vurderes å ha små volum og lite eller ingen skadepotensiale. Jordskred vurderes som en lite 
aktuell problemstilling i kartleggingsområdet som følge av tynt og/eller grovt løsmassedekke 
(urmasser) i bratt terreng. Det er heller ikke gjort noen registreringer av denne skredtypen. 

4.3.5.3 Flomskred 

I likhet med jordskred, er det ikke avdekket løsneområder for flomskred i kartleggingsområdet på 
grunn av lite tilgjengelige løsmasser i bratt terreng og langs bratte bekker og elver. Der det finnes 
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løsmasser er disse grove, de vurderes å ha god dreneringsevne og det er ikke påvist ansamlinger av 
løsmasser store nok til å kunne danne flomskred. Det kan ikke utelukkes at det langs enkeltbekker 
og elveløp med bratte løp potensielt kan løsne ut mindre jord-/flomskred, men bekke- og 
elveløpene er så definerte, dype og har så høy vannføring at sedimenttransporten vil være minimal 
i forhold til vannmengden. Innenfor kartleggingsområdet kan det derimot forekomme blandings-
skred av løsmasser og sørpe, dersom sørpeskred river med seg stein og jord.  

4.3.5.4 Sørpeskred 

Sørpeskred vurderes som en aktuell skredtype på Stalheim. Klimatisk sett er det ikke uvanlig med 
kraftig lavtrykksaktivitet og brå temperaturskifter på vinterstid. Det er registrert store 
sørpeskredhendelser i området i 1928, se Tabell 10 og grovt stiplede skredbaner i vedlegg 3C. Det 
er også registrert en mindre hendelse i Nærøydalen i nyere tid. På tross av relativt få registrerte 
hendelser utelukkes det ikke at det har forekommet sørpeskred i og ovenfor området flere ganger. 
Det antas derimot at hendelsene har vært begrenset til elve- og bekkeløp, og dermed ikke ført til 
skade på eiendom.  

Det er påvist flere potensielle løsneområder for sørpeskred i terrenget ovenfor kartleggings-
området. Mange av disse er markert i vedlegg 3C, men det kan ikke utelukkes at det finnes flere, da 
det er vanskelig å identifisere løsneområder for sørpeskred med sikkerhet, og sørpeskred sjelden 
etterlater varige spor. Som nevnt i kapittel 4.3.3 er flere av løsneområdene tegnet overdrevent 
store fordi det er vanskelig å si akkurat hvor sørpeskredene vil løsne. I terrenget mellom 
Øvstaskaret og Solheim er det bekker og mindre dreneringskanaler som renner gjennom åpne 
områder med relativt liten helning (Figur 14 - vedlegg 3A). Observasjoner i felt og fra helikopter 
viser at mange av bekkene renner helt eller delvis på berg, og det er også observert berg i dagen i 
terrenget rundt bekkeløpene. Øvre deler av Brekkenipa består hovedsakelig av bart berg, og det 
finnes søkk og terrengformasjoner som kan akkumulere snø. De overnevnte forhold vurderes å 
være gunstige for initiering av sørpeskred da vann generelt har liten mulighet til å infiltrere 
underlag med lite eller ingen løsmasser, og avrenning vil skje mer eller mindre på overflaten. 
Dersom overflaten er dekket av en del snø, kan snømassene bli vannmettet og det kan utløses 
sørpeskred.  

Sørpeskred antas å kanaliseres når bekkefarene blir mer definerte (fra ca. kote 400 nedenfor 
Brekkenipa, i høyereliggende terreng i sørvest). Skredbanene for sørpeskred med sannsynlighet 
>1/100 vurderes derfor i grove trekk å følge elve- og bekkeløp innenfor kartleggingsområdet. Skred 
med sannsynlighet 1/1000 og 1/5000 vurderes å bre seg mer utover i terrenget som vist i 
faresonekart i vedlegg 3E. Ettersom det eksisterer skredhendelser er sørpeskred vurdert til å være 
dimensjonerende skredtype i området rundt Solheim, samt i deler av området like nord for 
Stalheim hotell. Sannsynligheten for at sørpeskred vil følge bekkefar gjennom kartleggingsområdet 
og ha utløp i Ljoselvi og Stalheimselvi vurderes som stor (>1/100). Dette bekreftes av modelleringer 
(vedlegg 3D). To hus står innenfor faresone med sørpeskredsannsynlighet ≥1/1000. 

Sørpeskred som følge av at snømasser demmer opp Ljoselvi/Stalheimselvi eller Brekkedalselva 
anses som lite sannsynlig på grunn av stor vannføring, definerte elveløp og/eller store avstander. 

4.3.5.5 Snøskred 

På Stalheim er deler av topografien svært gunstig for akkumulering av snø, og det finnes mange 
historiske kilder som vitner om store snøskred. Som beskrevet i kapittel 2.3 antas det at nedbør 
styres av dominerende vindretning fra sørvest. Med vind fra sørvest vil blant annet NØ-siden av 
Brekkenipa være le-side og det forventes at snø vil avsettes der. Dette stemmer godt med de 
lokales skildringer av at det ofte går snøskred mot Brekkedalen, og at de største snøskredene løsner 
fra østsiden av Brekkenipa. Det blir fortalt at et nesten årlig snøskred løsner mellom Brekke og 
Brekkenipa, i munningen på Brekkedalen, og har retning mot Sivle. Snøskredet kan være både tørt 
og vått, og utstrekningen varierer. Det har flere ganger blitt utløst som følge av skavlbrekk. På 
flyfoto og i felt observeres en «stripe» med redusert vegetasjon og mange knekte trær orientert 
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mot Brekkedalselva/Sivle (Figur 5 - vedlegg 3A). Stripen vurderes å ha blitt til etter flere snøskred-
hendelser, og viser en typisk skredbane for snøskred fra skråningen. Det forrige snøskredet som 
kom ned til vegen gikk i 2015, ifølge de lokale (ID-116). Dette snøskredet gikk over veien inn mot 
Brekkedalen og stoppet på veien mot Sivle. De lokale forteller at skredvind fra snøskred i denne 
skråningen skadet låven på Sivle i 1962 (ID-172). I dag vurderes maksimal utløpslengde for snøskred 
å være i det definerte elvegjelet ovenfor Sivlefossen. Simuleringer underbygger dette, og det er vist 
med faresone 1/1000 i vedlegg 3E. Basert på historiske hendelser og spor i terrenget vurderes de 
fleste snøskred å stoppe like nedenfor veien til Sivle, og 1/100-grensen er satt der. 1/5000-grensen 
er trukket et godt stykke ut (og opp mot Sivle) for å ta hensyn til kraftig skredvind dersom et 
sjeldent stort tørt snøskred løsner.  

Nedbør fra sør/sørvest vil også kunne avsette store snømengder på nordsiden av Stalheimsnipa. 
Herfra finnes historiske hendelser som vitner om snøskred mot Nærøydalen, og over «Holde-
plassen». Holdeplassen lå mellom den gamle broen under Stalheimskleiva og den nye broen på E16 
(Figur 21). Oppe i fjellsiden er det store arealer med gunstig helning for akkumulering av snø og 
initiering av snøskred (helningskart - vedlegg 3B). Helikopterbefaring og eldre flyfoto (blant annet 
fra 1958, 1971 og 2013) viser skredløp i form av lysere felt og relativt småvokst vegetasjon (Figur 6 - 
Vedlegg 3A). Blant de lokale innbyggerne går snøskredene her i området under navnet 
«Storskreda», noe som tyder på at det har vært snakk om store skred i eldre tider. Dagens 
løsneområder i den aktuelle skråningen er noe redusert i forhold til potensielle løsneområder på 
1800-tallet og tidligere, ettersom det har begynt å vokse vegetasjon i deler av skråningen. En rygg i 
terrenget mellom 300-400 moh. vil lede snøskred mot sørvest. På sørsiden av Nærøydalen er 
snøskred dimensjonerende skredtype i vestlig del av analyseområdet. 1/100-sonen representerer 
antatt utløp for snømassene. 1/1000 og 1/5000-sonene er trukket et stykke lenger ut pga. fare for 
skredvind.  

Det største og mest ødeleggende kjente snøskred i kartleggingsområdet løsnet fra sørøstsiden av 
Brekkenipa i 1864. Historiske hendelser har flere ganger ødelagt bygninger og tatt livet av husdyr, 
se Tabell 10. Den tidligste registrerte skredhendelsen i dette området skjedde i 1864. Under 
befaring ble det observert spor etter et ferskt snøskred nordvest for Stalheim hotell (Figur 7 og 8 - 
vedlegg 3A). Skredet fulgte et bekkeløp og stoppet i terrenget et stykke ovenfor bebyggelsen. Selv 
om skredet gjorde skade på skogen langs bekkeløpet, var det ingen av de lokale innbyggerne vi 
pratet med som hadde registrert skredet. Foruten disse hendelsene er det ikke registrert noen 
snøskredhendelser i den sørøstvendte siden av Brekkenipa siden 1933 (se Tabell 10).  

De største, gjentagende snøskredene kalles Djuvskreda og Leineskreda blant de lokale innbyggerne. 
Skredene har utløp på begge sider av Fuglahaugen, lokalisert vest for Stalheim hotell. Fuglahaugen 
er opptil 16 m høy mot fjellsiden, og det blir sagt at den står som en festning for hele 
Stalheimsgården (Figur 9 - vedlegg 3A). Det blir sagt at Djuvskreda og Leineskreda kan opptre som 
både tørre («mjødl» og «fast fonn») og våte snøskred. Videre blir det sagt at Leineskreda er farligst 
for gården som i dag er bnr. 1, og at lufttrykket har vært så sterkt at de nærmeste husene har 
«skjelvt som ospeløv». Det påstås at skredet starter ovenfor «Marabotn» etter at det har samlet 
seg snø langs hele «Leinefjellet» (Stalheimsleinene). Eldre generasjoner, som opplevde Leineskreda, 
oppfattet det som farlig å bevege seg mellom bnr. 1 og Stalheimsgrinda i perioder der det hadde 
samlet seg snø i skavler langs hele «Leinefjellet». Stalheimsgrinda var plassert litt lenger nord for 
der veien til bnr. 1 går i dag. Slike store hendelser vurderes som sjeldne (jamfør Tabell 10Tabell 15) 
og er forsøkt gjenspeilet i 1/1000-sonene i vedlegg 3E.  

På sørøstsiden av Brekkenipa er det store arealer med gunstig helning for akkumulering av snø og 
utløsing av snøskred. De potensielle løsneområdene ligger 750-1050 moh. og består hovedsakelig 
av gressdekte overflater og glattskurt berg (Figur 10 og 11 - vedlegg 3A). Løsneområder markert i 
registreringskartet er basert på beskrivelser av lokalkjente, analyser fra lidar-basert terrengmodell, 
studie av flybilder fra ulike årstall, samt 3D-bilder fra GoogleEarth (2012). Tatt i betraktning 
løsneområdenes eksponering forventes det at snø akkumuleres særlig ved vind fra nordvest. Det er 
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avdekket løsneområder i mindre skålformer/botner, som for eksempel «Marabotn» (Figur 10 og 11 
- vedlegg 3A), som gjør at områdene også kan akkumulere snø ved andre vindretninger. De lokale 
forteller at Brekkenipa ble brukt som beite for geiter og andre beitedyr før i tiden, og at dyrene på 
den måten holdt vegetasjonen nede. Nå er det ikke lenger beiting i fjellet og det er blitt mer 
vegetasjon. Dette antas å ha liten betydning for løsneområdene for snøskred på Brekkenipa, da de 
største løsneområdene ligger over tregrensen.  

Flere snøskredbaner er identifiserbare i form av redusert vegetasjon (flybilder i Figur 12 og 13 - 
vedlegg 3A). Skredbanene er mest synlig fra ca. 650 moh. og ned, der tilgrensende vegetasjon er 
tydeligere enn lenger oppe i skråningen. Felles for skredbanene er at bredden reduseres når de 
nærmer seg kartleggingsområdet, og mange av de ser ut til å følge mer eller mindre definerte 
bekkeløp i møte med dyrket mark/nedre del av fjellsiden. Omtrentlige skredbaner og grove utløp er 
forsøkt gjengitt i registreringskartet i vedlegg 3C. På bakgrunn av historiske hendelser, vurderinger 
og modellering vurderes det som sannsynlig at store snøskred vil ha utløp gjennom og ut av 
kartleggingsområdet.  

På tross av grov terrengmodell og flere urealistisk store løsneområder brukt i modellering gir 
resultatene i vedlegg 3D en indikasjon på flytemønsteret til potensielle skred. Resultatene gir også 
et inntrykk av utbredelsen ved ekstremhendelser. Det forventes ikke at alt innenfor de store 
løsneområdene vil løsne på én gang, men snøskred kan forekomme langs hele «bredden» i den 
sørvestvendte skråningen av Brekkenipa. Flere av resultatene viser en viss innsnevring/kanalisering 
av snømassene etter hvert som de beveger seg nedover i terrenget.   

Faresoner med skredsannsylighet ≥1/100 i vedlegg 3E representerer utløpet til kjente snøskred 
med relativt hyppig opptreden. 1/1000- og 1/5000-sonene viser antatt utbredelse av større og 
sjeldnere hendelser. 1/5000-sonen tar også høyde for potensiell skredvind, som for eksempel ved 
bnr. 1. Det presiseres at sonenes utbredelse er noe usikker, blant annet på grunn av mangelfulle 
klimadata (stor avstand til/ikke representativ værstasjon). 

På nordsiden av Nærøydalen finnes det potensielle løsneområder for snøskred fra omtrent 500 
moh. til ca. 860 moh. Partiene er bratte (til dels >45°) og opptrer i grove trekk på glattskurt, 
sørvendt berg. Brattheten og den relativt glatte overflaten gjør sannsynligvis at snø jevnlig vil 
utløses, hvilket vil hindre akkumulering av snømasser i fjellsiden. Dette begrenser også eventuell 
medrivingseffekt for potensielle skred. Den sørvendte eksponeringen vil redusere potensialet for 
vedvarende svake lag i snødekket. Det er ikke registrert historiske hendelser med tørre flakskred fra 
denne fjellsiden. Derimot forteller lokale innbyggere om nesten årlige vårsnøskred som går over 
stien ut til Nåli. Dette underbygger observasjoner i felt, på flyfoto og på skyggekart, som viser smale 
lysere felt langs berget og «renner» i løsmassene. Disse er trolig dannet etter våte snøskred som 
drar med seg stein og kanaliseres i renner/bekkeløp. I bekker kan skredet bli enda mer vannmettet, 
og videre nedover kan skredet ligne mer på et flomskred i møte med urmassene. Dette antas å 
være grunnen til at det er observert leveer på skyggekartene fra området. Dybden i rennene avtar 
raskt i urmassene, og skogen i nedre deler av uren er relativt intakt. Det vurderes at denne typen 
skred sjeldent vil nå lenger enn til urfoten, og snøskred vurderes derfor ikke som dominerende 
skredtype i dette området.  

Til sammen står tre hus (Brekkedalen 16, 22 og 24) innenfor faresone med snøskredsannsynlighet 
≥1/1000. 
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4.4 Område 4 – Kvormo-Vinje 

Delområde 4 Kvormo-Vinje strekker seg fra Taulen i sør til Vinje i nord (Figur 1), dette inkluderer 
bebyggelsen østover fra Myrkdalsvegen til Litletun (Figur 22). Området har en lengde på omtrent 
7,5 km målt langs E16 og utgjør et areal på ca. 2,9 km2. Hovedbefaring av området ble utført 
31.5.2018 av Herbjørn P. Heggen, Mariia Pihlainen, Astrid Lemme og Asbjørn Øystese. 
Tilleggsbefaringer ble utført i august-september, bl.a. med helikopter. 

Figur 22. Oversiktskart over delområde Kvormo-Vinje.  

Figur 23. Oversiktsbilde sett mot nord. Taulen ligger under de bratte bergpartiene sentralt i bildet, og Ytre Kvormo ca. midt 
på bildet, før dalen svinger til venstre mot Gavle. Bak Gavle går dalen nord/nordvest (venstre) mot Myrkdalen og 
Vikafjellet, og til høyre (øst) mot Oppheim. 

4.4.1 Topografi og grunnforhold 

Topografien i området er dominert av dalføret og Strandaelvi som drenerer Myrkdalsvatnet i 
nordvest og Oppheimsvatnet i nordøst (Figur 22). Ved Gavle utvider dalen seg, med en stor 
flomslette på ca. 0,7 km2. Terrenget består i korte trekk av avrundede fjell med Heiane (430 moh.) 
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og Ådnakken (716 moh.) i vest, Herheimshovden (629 moh.) og Sundvesåsen (407 moh.) i nordvest, 
samt Vardhovden (893 moh.) og Flatafjellet (850 moh.) i øst. Nord for Vinje stiger terrenget mot 
Helgaberget (970 moh.). Dalbunnen ligger på 158 moh. ved Taulen, 224 moh. ved Vinje og 258 
moh. ved Litletun lengst nordøst. Dalsiden er jevnt bratt på vestsiden av dalføret, med >100 m høye 
bergpartier med 60-90° helning i sør ved Taulen. Det finnes også noen lavere, men steile 
bergpartier i området nord for Gavle til Vinje. Østsiden av dalen er generelt slakere, og terrenget 
stiger mer terrassert. Se helningskart for området i vedlegg 4B. Ved Gavle samles Skreielvi og 
Liastølsgrovi i Hodlaelvi som møter Strandaelvi i et slakere område. Elvegjelene er kraftig nedskåret 
og har en liten gradient innenfor kartleggingsområdet, men har betydelig vannføring. I sørøstlige 
deler av kartleggingsområdet, ved Skogstad, renner flere mindre elver og bekker ned fra 
høyereliggende terreng. 

I sørlige deler av kartleggingsområdet består berggrunnen av kvartsskifer og konglomerat i 
dalbunnen og oppe på terrassert sideterreng, og delvis av amfibolitt i de bratteste bergpartiene ved 
Taulen (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn). Bergpartiene nord for Gavle og i Vinje består av fyllitt 
og glimmerskifer, som er dominerende bergart i nordlige deler av kartleggingsområdet. 

NGUs løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse) viser at store deler av kartleggingsområdet 
består av et tynt og usammenhengende løsmassedekke over berggrunnen. På østsiden av dalen er 
det kartlagt et tynt morenedekke ved Skogstad og Humlebrekke. Ved Gavle er løsmassemektig-
heten stor, med morenemasser på begge sider av dalen og elveavsetninger på flomsletten. Ved 
Vinje er det elveavsetninger på sørsiden av elven ved Draugsvoll, mens det på nordsiden er tynne 
moreneavsetninger. Lengst nordøst består løsmassene i skråningene av forvitringsmateriale på 
begge sider av dalen. 

Det aktuelle området er bevokst med tett skog i mesteparten av dalsidene. Blandingsskog dominert 
av bjørk er mest fremtredende, mens det særlig på østsiden i sørlige deler av kartleggingsområdet 
er det dyrkingsfelt med gran. Det meste av området med terrenggradient <25° er dyrket mark eller 
bebygd.  

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner til følgende rapporter fra området: 

 Rasfarevurdering Taulen Camping, 610827-RIGberg-NOT-01, datert 2. februar 2006,
Multiconsult

 Skredfarevurdering Skogstad, 614892-RIGberg-NOT-001, datert 1. november 2013,
Multiconsult

 Brev «Ustabile blokker og parti over bustadfeltet Draugsvollbakkane», 18. juni 2015, med
tilhørende dokumentasjon, Ivar Husdal og Vinje Gredalag v/John Helge Måren

4.4.3 Skredhistorikk 

Det er innhentet informasjon om tidligere skredhendelser fra NVE og SVVs skreddatabaser, 
litteratur, samt at lokale med kjennskap til skredhistorikk er intervjuet. Kjente skredhendelser i 
området er listet opp i Tabell 13. 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn
http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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Tabell 13. Skredhistorikk for delområde Kvormo-Vinje. For lokasjon, se ID-nummer i vedlegg 4C. 

4.4.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i Rockyfor3D og RocFall, samt sørpeskred i RAMMS debris flow. 

Det er modellert steinsprang i Rockyfor3D for vesentlige deler av området (0,3x0,3x0,3 m 
blokkstørrelse); Taulen og Kvormo i sør, Sundve og langs Vossestrandvegen mot Vinje, og i 
Draugsvollbakkane på Vinje (Figur 22). Det er også modellert steinsprang i RocFall langs ett profil 
(vedlegg 4D-5). For modelleringsoppsett, se kapittel 3.6 og utvalg av resultater i vedlegg 4D. 

Det er modellert sørpeskred i RAMMS debris flow i de sørlige delene av kartleggingsområdet, der 
det er kjent sørpeskredproblematikk. Hensikten med modelleringen er å studere potensielle 
skredbaner og utbredelse ved sørpeskredhendelser også i andre områder enn der de tidligere 
hendelsene har vært. For modelleringsparametere, se Tabell 14. For øvrig informasjon om oppsett, 
se kapittel 3.6. 

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

84 19.02.1850 Sørpeskred
Nedre Kvarme, 

Kvormo
eksakt

Sørpeskred langs  elvefar traff hus  om natta  og drepte 

6 personer. Steinmurene etter huset synl ig i  skogen.
Astor Furseth

85 15.02.1928 Sørpeskred
Perstegen gard, 

Kvormo
eksakt

Stort sørpeskred langs  elvefar, flyttet huset fra  

grunnmuren, ingen personskade. Huset ble bygd 

opprettet på  samme plass . Samme hus  bl i tt tatt 2 

ganger av sørpeskred.

Astor 

Furseth/lokal  

innbygger 

86 16.01.2011 Sørpeskred Taulen, Kvormo eksakt
Sørpeskred s tengte deler av vegbane. Gikk et nytt 

skred på morgenen etter l i tt lenger nord.
SVV

87 19.03.2010 Sørpeskred Taulen, Kvormo eksakt

Flere sørpeskred langs  bekkefar s tengte vegen for a l l  

trafikk. Vann og snø på vegbane pga. tettet 

s tikkrenne.

SVV

88 17.01.2011 Sørpeskred Taulen, Kvormo eksakt Sørpeskred ved elva SVV

89 16.01.2011 Sørpeskred Taulen, Kvormo eksakt Sørpeskred ved elva, s tengte deler av veibanen. SVV

90 05.10.2012 Steinsprang Vinje eksakt

En diger s tein, 8-10 m høy og 15 m brei  kom ned fra  

fjel l s ida  og s toppet mel lom bol ighus  og hytte. En bi l  

og deler av hytta  fikk skader som følge av raset.

Bergensavisen

146 23.07.2006 Flomskred Vinje eksakt
Ekstreme nedbørmengder lagde mange ras  på  

s trekningen Sundve-Oppheim
SVV

147 19.03.2010 Sørpeskred Vinjadalen eksakt

I gro som kjem i frå  Li l lethun i  Vinjadalen. Tetta  

s tikkrenna og vatn/snø kom opp i  vegen. Var snø/vatn 

i  vegen frå  Li l lethunsgroe og hei l t ti l  Gamlameieriet. 

Vaska vekk veggrua v/Gamlameieriet.

SVV

153 1985 Flomskred Nedre Vinjo eksakt
Flere hundre år gammel  bro ble tatt av flomskred i  

ca . 1985. Skredet gikk ned på riksvei .
Lokal  innbygger

154 ca.1970 Steinsprang Vinje eksakt

ca. 50 år s iden kom det en s tor blokk ned l ike ovenfor 

låven, s toppet på  flaten. Sprengt vekk. Den gangen 

ingen trær ovenfor husene. Kraftig regnvær da blokk 

løsnet.

Lokal  innbygger

168 ca. 2010 Jordskred Indre Kvormo eksakt
Mindre jordskred fra  skogsvei  pga. fei lmontert 

s tikkrenne. Er utbedret.
Lokal  innbygger
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Tabell 14. Informasjon om løsneområdene i bruk i modellering av sørpeskred i RAMMS ved  
Kvormo-Vinje. Se lokasjon av løsneområdene i vedlegg 4D-4. 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0,05 17519 

2 1000 0,05 7639 (sekundær) 

3 1000 0,05 21529 

4 1000 0,05 4623 

5 1000 0,05 6458 

6 1000 0,05 17589 

7 1000 0,05 3367 (sekundær) 

8 1000 0,05 5300 (sekundær) 

9 1000 0,05 2803 

10 1000 0,05 3623 (sekundær) 

11 1000 0,05 6068 

12 1000 0,05 1490 (sekundær) 

13 1000 0,05 1660 

14 1000 0,05 1486 

15 1000 0,05 1668 

 

4.4.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Kvormo-Vinje er vist i Figur 24 og Figur 25, og i A3-format i vedlegg 4B. 

4.4.5.1 Steinsprang/steinskred 

På vestsiden, ved Taulen camping i sør, er det høye, nær vertikale bergpartier. Det er observert 
store overhengende partier og ugunstige sprekkesett ca. 180-375 moh. Store kubiske skredblokker, 
de største på ca. 15x10x5 m, ligger på flaten mellom bygningene på gården og campingplassen 
(Figur 1 og 2 - vedlegg 4A). I skråningen mot berget ligger urmasser og mindre blokker.  

Avsetninger tilsier at det er fare for steinsprang og steinskred i området ved Taulen camping. Noen 
av de store blokkene kan være flyttet på av is/breelv etter at disse har rast ut fra klippene over. De 
observerte potensielle løsneområdene består av sporadiske områder med mer oppsprukket berg 
mellom mer glattskurte partier (Figur 3 - vedlegg 4A). Steile og større sprekkesett som går parallelt 
med bergveggen kan utløse store bergpartier, også i de områdene som tilsynelatende virker 
stabile/massive, men sannsynligheten for slike hendelser vurderes å være noe mindre. De fleste 
skredavsetninger med langt utløp i området kan trolig dateres tilbake til tidlig postglasial tid. Lokale 
har ikke opplevd store steinskredhendelser i dette området.  

Skråningsprofilen er bratt fra ca. 80° i bergveggene til 45° i ura i skråningsfoten. Området nedenfor 
ura er tilnærmet flatt, noe som begrenser ev. utløp. Områdene med ur som anses som aktive ligger 
i faresone 1/100. Faresonen for 1/1000 er trukket der de fleste større blokkene i terrenget er 
observert. Et garasjebygg og den bakerste raden med utleiehytter (8 stk.) på campingplassen 
rammes av denne faresonen. Resten av byggene ligger i eller delvis innenfor 1/5000 (Figur 24). 

På østsiden av dalen, i Ytre- og Indre Kvormo (Figur 24), er det mindre skrenter med hovedsakelig 
orientering NV-SØ. Det er ingen kjente skredhendelser i disse områdene, men det er observert 
delvis oppsprukket berg og muligheter for utløsning av steinsprang. Det ligger ur og spredte 
steinsprangblokker under disse skrentene, som hovedsakelig er mosegrodd (Figur 5 og 6 - vedlegg 
4A). 
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Figur 24. Oversiktskart med faresoner for sørlige deler av kartleggingsområdet Kvormo-Vinje (NB nord mot venstre). 

 
Figur 25. Oversiktskart med faresoner for nordlige deler av kartleggingsområde Kvormo-Vinje. 
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På grunn av relativt lav høyde vil utløpslengdene være begrenset. De aktuelle områdene er markert 
på faresonekartet med 1/1000 og 1/5000 faresoner. Eksisterende bygg ligger utenfor faresonene i 
dette området. 

Ved Humlebrekke (Figur 24) ligger bratte skråninger og potensielle utløsningsområder, samt ev. 
skredavsetninger knyttet til disse, utenfor kartleggingsområdet. I Kroken og Sundveshaugen (Figur 
25) er det mindre skrenter med potensiale for lokale steinsprang, men det er vurdert at disse ikke 
vil ramme eksisterende bebyggelse. Fra Ytre Sundve (Holbygdvegen) er det bygd en veg nordover 
gjennom bergskrenten som går mot Indre Sundve. Gårdeier forteller at det i nyere tid har vært flere 
skredhendelser der steinblokker har truffet vegen (markert innenfor 1/100, Figur 6 og 7 - vedlegg 
4A). Ingen eksisterende hus ligger utsatt til. 

Den SSV-NNØ-orienterte bergskrenten mot Herheimshovden følger kanten av kartleggingsområdet 
ved Indre Sundve (Figur 25). Her er det avdekket potensielle løsneområder for steinsprang i 
skråningen med bratte raviner som har helning 30-60° ned mot kartleggingsområdet og 
Sundvesvegen. Det er ikke registrert skredhendelser her, men avløste blokker i løsneområdene og 
den bratte helningen i terrenget er grunnlaget for faresoner for steinsprang. Det er også potensial 
for at steinsprang kan initiere mindre jordskred i ravinene. Bergskrenten fortsetter sørover mot 
Herheim gård, der det er observert løsneområder i den vertikale bergveggen med skredmateriale 
under. Dette er gjenspeilt i lokale faresoner 1/100, 1/1000 og 1/5000. Graden av oppsprekking 
varierer i skrenten.  

Bebyggelsen på vestsida av elva mellom Fredheim og Vinje ligger under en markert brattskrent mot 
Sundvesåsen (Figur 25). Det er observert urmasser og store skredblokker under skrenten, og det er 
også noen kjente store skredhendelser i dette området (se skredhendelse ID-90 og ID-154). I det 
eksponerte berget ved skredhendelsen fra 2012 (Figur 26, Figur 8 - vedlegg 4A) er det synlige 
sprekkeplan. Mot nordøst er bergveggen vanskelig tilgjengelig og skjult bak vegetasjon. Bergart og 
dominerende sprekkeplan antas å ikke endre seg vesentlig på de ca. 500 m mot broen i nordøst. I 
den synlige bergmassen er det observert sprekkeplan som avløser store kubiske blokker. Lengst 
nord i skråningen er terrenget noe slakere og høyden på bergveggen lavere. En skredblokk skal ha 
kommet ned mot låven til Vossestrandvegen 882 i ca. 1970 (ID 154), men blokken er sprengt vekk. 
Beboere i Vossestrandvegen 886-890 forteller også om sig i jordmassene bak bebyggelsen. Deler av 
eksisterende bebyggelse langs denne delen av kartleggingsområdet er vurdert å ligge innenfor 
faresone med årlig sannsynlighet 1/1000 (Vossestrandvegen 842, 866, 886 og 888) med tanke på 
steinsprang, men for de nordligste husene vil jordskred være dimensjonerende skredtype. 

I skråningen nord for Vinje (nedre og Øvre Vinjo) er det observert løsneområder for steinsprang i 
brattskrentene over kartleggingsområdet (Figur 13 – vedlegg 4A). Det er større utløsningsområder 
ca. 350 moh., og mindre skrenter ved kanten av kartleggingsområdet ved ca. 300 moh. 
Terrenghelningen er bratt under klippene, men avtar til generell helning <25° og med betydelige 
flate områder i nedre del av skråningen. Store skredblokker er vurdert å kunne nå ned til 
kartleggingsområde fra de øverste løsneområdene. Observasjoner av bergarten med skifrig 
karakter forteller at de fleste steinsprangene vil være flakformede. Dermed er mulighetene for 
lange utløp mindre sannsynlig med begrenset terrenghelning og tett vegetasjon. Lokale steinsprang 
fra de nedre skrentene er derfor vurdert til å representere dimensjonerende skredfare med 
faresone for skredfare 1/1000. Eksisterende boliger ligger utenfor faresonene, med unntak av et 
bolighus/fritidsbolig (Vinjavegen 58) som er bygd tett inntil skrenten. 
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Figur 26. Vossestrandvegen 842 (nederst i midten), 838 og 840 (til venstre). Skredblokk på ca. 1000 tonn er synlig ved 
skogsvei mellom 842 og 838. Blokker av varierende størrelse er synlig i skogen og i uren under berget. 

4.4.5.2 Jordskred 

I store deler av kartleggingsområdet er det kun et tynt og usammenhengende løsmassedekke, og 
skredhistorikken er nesten fraværende når det gjelder jordskred (unntatt skredhendelse ID-168, 
som skyldes menneskelig feil). Store deler av de skråningene med helning >30° består enten av bart 
berg eller grove urmasser.  

Ved Sundveshaugen (Figur 25) er det en bratt jordskråning med helning opp mot 45° vestover mot 
Strandaelvi (Figur 9 - vedlegg 4A). Det er kartlagt morenemasser i området og svake ravineformer 
antyder større mektighet på løsmassene. Morenemasser er i utgangspunktet stabile, dersom de er 
tørre. Vesentlige deler av skråningen har ikke skog som vil binde jordmassene og ta opp vann. Det 
er spor etter brudd i vegetasjonsdekket (graving el.l.) som vil kunne fungere som løsneområde for 
jordskred. Basert på helning vurderes det at et større jordskred kan nå den flate flomsletten langs 
elva med en sannsynlighet 1/1000 (faresone), eller helt til elva med sannsynlighet 1/5000. 

På vestsiden av Strandaelvi er det observert noen lokale skråninger med løsmasser i terrenghelning 
opp mot 45°, under Sausjord og ved Indre Sundve (Figur 25). Det vurderes at jordmasser i disse 
skråningene kan rase ut ved kraftig nedbør og ev. ugunstige forhold (f.eks. frost dypere i bakken). 
Dette er grunnlaget for faresoner 1/1000 og 1/5000. Ingen bygninger ligger innenfor disse 
faresonene. 

Langs elveløpet til Gimleelvi (Figur 25) kan det være fare for mindre jordskred inn mot elven både 
innenfor og utenfor det kartlagte området, men dette vurderes ikke til å ha skadepotensiale 
utenfor elveløpet, og er derfor ikke er tatt med i registreringskartet. Se videre vurdering av 
flomskred.  

I skråningen ved Vossestrandvegen 886-890 kan steinsprang utløse sekundære jordskred i 
forvitringsjord under skrentene, og beboere melder om at det er sig i jordmassene. Dette er 
grunnlaget til faresone 1/1000 for jordskred, som lokalt er dimensjonerende for de aktuelle 
boligene (Figur 10 - vedlegg 4A). 
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I den nordøstlige delen av kartleggingsområdet er det ikke funnet potensielle løsneområder for 
jordskred. Der helningen blir bratt nok til å utløse jordskred, er det et tynt jordsmonn eller grovere 
urmasser. Den bratte elveskjæringen på sørsiden av elven fra Neland (Posthagen 16-19 og ned i 
Vinjadalen, Figur 25) har begrenset mektighet av jordmasser på toppen av bergknauser (med 
jettegryter) og vurderes som stabile. 

4.4.5.3 Flomskred 

Ved Skogstad munner tre elver ut, Skårsetgroa, Persleiggrovi og Kvarmagrovi (Figur 24). Flyfoto og 
skyggerelieffkart antyder en vifteform på avsetningene i området, samt mange ravineformasjoner i 
bratt terreng. Ut fra observasjonene i felt er det tydelig at massetransport langs bekkefar er en 
aktiv prosess i området. Det er mange sørpeskredhendelser i området, og det vil trolig også 
inntreffe overgangsformer mellom sørpe- og flomskred i dette området. Rene flomskred kan ikke 
utelukkes, men vurderes som mindre sannsynlig da mye finstoffholdige løsmasser trolig er vasket ut 
langs de største bekkene. Flomskred er vurdert som dimensjonerende skredtype i et område nord 
for Skogstad, der sørpe-/blandingsskred ikke er dominerende (Figur 11 - vedlegg 4A).  

Observasjonene lenger sør mot Rinden viser at løsmassene er konsentrert i nedre deler i ravinene, 
og at det er mer bart berg i høyereliggende terreng ved den sørligste delen av kartleggingsområdet. 

Gimleelvi, som drenerer inn i kartleggingsområdet fra nordvest, mot Gavle, renner utenfor 
kartleggingsområdet i et elveløp som er kraftig nedskjært i løsmasser og berg (sideskråninger ca. 35 
m høye). Faren for jord- eller steinskred som kan blokkere det forholdsvis trange elveløpet og føre 
til flomskredhendelser er derfor vurdert. Det er flere spor etter jordskredhendelser på nordsiden av 
elveløpet. Ifølge lokale innbyggere har ikke dette ført til hendelser som inkluderer skredmasser 
nedover elveløpet og inn i kartleggingsområdet. Det antas at det er forholdsvis tynt med løsmasser 
i sideterrenget, da det observeres berg i dagen flere steder. Sannsynligheten for en stor 
skredhendelse som kan blokkere elveløpet vurderes som liten (Figur 12 - vedlegg 4A). I tillegg er 
helningen langs elveløpet lav, og sidene til elveløpet flere meter høye, også et godt stykke innenfor 
kartleggingsområdet. Det er ikke observert leveer eller andre avsetninger i forbindelse med 
hovedelvene i kartleggingsområdet. Der Gimleelvi møter Hønselvi (utenfor kartleggingsområdet) er 
det plassert en gravemaskin for å holde løpet åpent i vårsmeltingen og ev. andre flomperioder. Ren 
flomproblematikk vurderes som mer aktuell i denne delen av kartleggingsområdet. 

På Vinje er det rapportert om flomskredhendelser langs en bekk (skredhendelse ID-146 og 153). I 
2006 førte ekstreme nedbørsmengder til mange skredhendelser på strekningen Sundve-Oppheim, 
melder SVV. Litt lenger øst for kartleggingsområdet er det registrert en skredhendelse med vann, 
snø og stein, noe som tyder på at blandingsskred også kan være aktuelt på Vinje. Bekken med de to 
skredhendelsene vurderes til å være den eneste med potensiell flomskredfare. Potensiale for store 
skred som vil ramme et større område langs bekken vurderes som liten pga. begrenset tilgang til 
masser i løsneområdet/skredbanen. Tre hus som er bygd tett inntil bekken kan bli rammet med 
vurdert sannsynlighet 1/1000 (Draugsvollbakkane 17, 42 og 43). I den nordlige delen av 
kartleggingsområdet er massene langs de øvrige små bekkedalene veldig grove.  

4.4.5.4 Sørpeskred 

Ved Skogstad og Perstegen er det rapportert om flere alvorlige sørpeskredhendelser. I 1850 tok 
snøskred/sørpeskred 6 liv, og i 1928 ble et hus flyttet av grunnmurene (skredhendelse ID-84 og 85). 
Huset er bygd opp igjen på samme plass. Statens vegvesen har registrert flere sørpeskred langs E16 
i denne delen, flere av disse har ført til stengning av E16. Beboer på Skogstad gård forteller at det 
ofte går sørpeskred mot gården nå i moderne tid, og at det er flere hendelser mellom 1850 og 1900 
som ikke er registrert. Familien pleier å evakuere gården på eget initiativ når vannføringen i elva 
minsker (tegn på oppdemming) på vinterstid, sist for 5 år siden (2013). Elvene på begge sider av 
Vossestrandvegen 357 har aktiv sørpeskredproblematikk og flytter store steinblokker med stor 
kraft. Den aktuelle eiendommen er vurdert å ligge innenfor faresone 1/100, (Figur 24). 
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De mange observasjonene av sørpeskredhendelser med skadepotensiale i den sørlige delen av 
kartleggingsområdet ved Skogstad, samt likheter i terrengforholdene lenger nord og sør er grunnen 
til at det også er tegnet faresoner, men med noe lavere sannsynlighet i disse områdene. Observa-
sjoner av terrengformasjoner ved utløpssonen innenfor kartleggingsområdet, åpne raviner og 
knekte trær langs potensielle skredbaner, samt observasjoner fra helikopter over løsneområdene 
viser at sørpeskred i disse bekkedalene/ravinene ikke kan utelukkes, til tross for manglende 
skredhistorikk (Figur 11 - vedlegg 4A). Det er mye snø i denne delen av skråningen i kartleggings-
området (vanlig snødybde er opp mot 2,0 m ifølge lokale innbyggere). Terrengforholdene i 
løsneområdene med kombinasjonen av bart berg høyt oppe i terrenget, forsenkninger og mye vann 
som kan bli oppdemt er typiske for dannelsen av sørpeskred. Sørpeskredene i dette området vil 
vanligvis utløses ut i fra, eller i nærheten til elvene/bekkene. Det kan være flere potensielle 
løsneområder i høyereliggende terreng utenfor de som er markert i registreringskartet, da 
identifisering av løsneområder for sørpeskred er vanskelig. Modellering i RAMMS støtter 
vurderingene av at sørpeskred kan ramme disse områdene, og viser potensielle 
utbredelsesmønstre. Av de andre eksisterende bolighusene i området vurderes 2 hus (ved 
Kvarmavegen 10, Figur 24) å ligge innenfor faresone 1/1000. Disse husene ligger midt på en 
vifteformasjon. 

I kartleggingsområdet ellers, er det ikke avdekket potensielle løsneområder for sørpeskred som kan 
ha utløp til kartleggingsområdet. Med unntak av hendelser ved Skogstad, er det ingen kjente 
observasjoner/registeringer av sørpeskred i området. I Vinje omtales en skredhendelse med vann, 
snø og stein ved en bekk utenfor kartleggingsområdet (skredhendelse ID-147). Sørpeskred vurderes 
til å være en lite aktuell skredtype mot nordlige deler av kartleggingsområdet. Tilstøtende 
skråninger med noen åpne myrområder i høyereliggende terreng er nokså terrasserte, og det er 
generelt få bekker med drenering mot kartleggingsområdet. Tett skog, små dreneringsområder og 
bratt terreng ved de observerte bekkefarene er faktorer som reduserer sannsynligheten for 
dannelse av sørpeskred andre steder mot kartleggingsområdet enn i sør ved Skogstad (diskutert 
ovenfor). 

4.4.5.5 Snøskred 

Det er ikke avdekket potensielle løsneområder for snøskred i de tilstøtende skråningene i 
kartleggingsområdet Kvormo-Vinje. Ved dagens vegetasjonsforhold vil akkumulering av snø og 
dannelse av svake lag være veldig begrenset i de områdene som har en helning mellom 30-45°. 
Områdene uten skog er enten for bratte (>60°) eller for slake (<25°) for dannelse av snøskred. 
Fravær av snøskredhendelser i skredhistorikken, også i perioder der vegetasjonsforholdene har 
vært annerledes (pga. tidligere beitevirksomhet), støtter også vurderingen om at snøskred er en 
uaktuell skredtype i området Kvormo-Vinje med dagens klima og arealbruk. 

Områdene der det potensielt kan utløses snøskred ved de rette værforholdene i snørike vintre, er 
markert som viktig skog (Figur 24 og Figur 25).  
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4.5 Område 5 – Oppheim 

Oppheim ligger langs E16, på nordsiden av Oppheimsvatnet, ca. 20 km nordøst for Voss sentrum 
(Figur 1). Delområdet strekker seg ca. 4 km fra Oppheimselvi i vest til Hauge i øst, og utgjør et areal 
på ca. 1,1 km2. Oppheimsvatnet, 337 moh., er kartleggingsområdets laveste punkt, mens det 
høyeste punktet ligger ved Ettesvoll drøyt 450 moh. (Figur 27). 

Hovedbefaringen på Oppheim ble utført 29. mai 2018 av Astrid Lemme, Asbjørn Øystese og Frode 
Johannesen, i tillegg til kortere befaringer i april, samt helikopterbefaring 31. august 2018. 

 
Figur 27. Oversiktskart for delområde Oppheim. 

4.5.1 Topografi og grunnforhold 

I grove trekk består terrenget av sør- og sørøstvendte skråninger som grenser mot Oppheims-
vatnet. Terrenget nederst mot Oppheimsvatnet består stort sett av dyrket mark og spredt 
bebyggelse (Figur 28). Markene er stedvis nokså bratte (>30°). Ovenfor markene blir terrenget 
desto brattere og tett skogkledd, der terrenget har en gjennomsnittshelning på 40°. I vest er 
skråningene bratte nesten helt ned til E16, mens det i østlig del av området er slakere terreng ned 
mot vegen. Langs hele skråningen er det mindre bergskrenter som er potensielle løsneområder for 
steinsprang, og store deler av skråningen er dekket med antatt eldre steinsprangavsetninger. 
Terrenget flater ut rundt kote 525 (vestlig del) og kote 625-725 (østlig del). Skråningen er delvis 
ravinert, og det renner tre større bekker/elver gjennom kartleggingsområdet. Disse er 
Oppheimselvi i vest og Lyftingsgrovi og Brunnøyo i midtre/østlige del.  

Berggrunnen i området rundt Oppheim er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000, og består i 
hovedsak av tre ulike bergarter. Lengst vest i området, i nedre del av Oppheimsdalen, er det fyllitt 
og glimmerskifer. Bergshaugen domineres av diorittisk til granittisk gneis og mylonittgneis. Fra Løn 
og videre øst i området består berggrunnen av granodioritt og mangerittisk gneis.  



Skredfarekartlegging i Voss kommune   multiconsult.no 

  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019 / Revisjon 01 Side 72 av 114 

 
Figur 28. Oversiktsbilde over Oppheim. Oppheimsvatnet til høyre, Bergshaugen til venste. Oppheimselvi renner til venstre 
for Bergshaugen og følger den avlange stripen med trær mellom markene og ned i Oppheimsvatnet. Bildet er tatt mot 
nordøst. 

Lengst vest i området, i nedre del av Oppheimsdalen, består løsmassene av forvitringsmateriale og 
stedvis bart berg. Videre østover, rundt Berge og i de slakere områdene på toppen av Bergshaugen, 
ved Grytelii og Breng, er det tynt eller usammenhengende morenemateriale på berggrunnen. Her 
finnes det også mye organisk materiale. De bratteste delene av området er markert som bart fjell, 
og nederst langs Oppheimsvatnet er det sammenhengende morenemateriale, stedvis med stor 
mektighet. I området rundt Kvamme og Hauge er det tynnere morenedekke.  

Nedbørfeltet er begrenset i store deler av skråningene ved Oppheim. Mesteparten av nedbøren 
som faller nord for området drenerer til Sundsvålselvi, Oppheimselvi og Giljarhuseli. Av disse er 
Oppheimselvi den eneste elven som renner gjennom kartleggingsområdet. Oppheimselvi renner 
helt vest i området. Lyftingsgrovi og Brunnøyo er de største bekkene i østlig del av området. 

Vegetasjonen i området består av gress og slåttemark nederst mot Oppheimsvatnet og 
løvskog/blandingsskog i store deler av skråningene. Det er også noen plantefelt med gran. Disse er 
størst ved Bergshaugen og ovenfor Heggland. Det er også spredte furufelt i områder med skrinnere 
jordsmonn. 

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Det er ikke funnet relevante utredninger/tidligere kartlegginger for det aktuelle området.  

4.5.3 Skredhistorikk 

Det er innhentet informasjon om tidligere skredhendelser fra NVE og SVVs skreddatabaser, 
litteratur, samt at lokale med kjennskap til skredhistorikk er intervjuet. Alle kjente skredhendelser 
er samlet i Tabell 15. 
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Tabell 15. Skredhendelser ved kartleggingsområdet Oppheim. For lokasjon, se ID-nummer i vedlegg 5C. 

 

 

4.5.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall og sørpeskred i RAMMS debris flow. 

Langs de bratte sørvendte skråningene i og nord for kartleggingsområdet er det modellert 
steinsprang langs 11 utvalgte profiler i RocFall 6.0. For detaljer om parametere se Tabell 4 i kapittel 
3.6. Steinsprang er generelt modellert med mer rundede steiner enn det som er observert i felt. 
Dette for å få konservative modelleringer som kan gjenspeile svært ugunstige forhold. Se mer 
detaljer i resultatfiler i vedlegg 5D-4.  

Resultater fra modellering av steinsprang i RocFall samsvarer med observasjonene av avsetningene 
fra feltarbeidet. De enkelte resultatene er vurdert separat med tanke på relevansen for de ulike 
faresonene. 

  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

75 26.10.1884 Jordskred Løn +/- 500 m (?)

Den 26. oktober 1884 gjekk ei t s tørre jordskred på  

garden Løn i  Vossastrondi . Skadeomfanget er ikkje 

kjent.

Astor Furseth

76 28.10.2007 Jordskred Ure Eksakt

Jordskred på  Ure (Oppheimsvatnet). Massane kom ut 

i  vegen og s tengte vegen ein l i ten periode. Blokkert 

veglengde: 50-100 m. Høydeforskjel l  

veg/utløsningssted: 50-200 m.

SVV

77 16.09.1869 Steinsprang Kvam(m)e +/- 300 m (?)

Småguten John Hals tensen Kvame omkom, 4 år 

gammal , truleg av ei t s teinsprang. Han budde på 

Kvame (Kvamme) ved Oppheimsvatnet. "blev 

ihjels lagen af en nedfa ldende s teen." Skjedde truleg 

nær husa.

Astor Furseth

78 17.01.2011 Sørpeskred Kvamme +/- 10 m

Sørpeskred i  bekkeløp rett før Kvamme i  Haugsvik, 

vegen vart s tengt. Blokkert veglengde: 10-50 m, 

Høydeforskjel l  veg/utløsn: 50-200 m

SVV

112 1970? Sørpeskred Løn eksakt Sørpeskred som gikk på  veien. Uviss t års ta l l . Lokal  innbygger

139 1980? Jordskred Urheim, Oppheim +/- 50 m
Har gått jordskred ned i  veien. Løsnet ca  50 m lenger 

opp. Uviss  dato og år.
Lokal  innbygger

140 1950? Steinsprang Urheim, Oppheim eksakt
Hus  truffet av s teinsprang og flyttet. Dette skjedde 

rundt 1950.
Lokal  innbygger

141 1940? Steinsprang Urheim, Oppheim +/- 50 m

Berghammer løsnet, den gled nedover i  nedre del  av 

jordet, s lo i  s tykker gamleveien og gikk på  vatnet. I  

dette området er det også  kommet ned s tein i  

senere tid. 

Lokal  innbygger

142 1960? Jordskred Urheim, Oppheim +/- 50 m

Jordskred som har gått minst én gang. Jord ti lbakeført 

under oppryddingsarbeidet. Steinmur mangler der 

skredet gikk. Uviss  dato og år.

Lokal  innbygger

143 1970? Snøskred Urheim, Oppheim eksakt
Små flakskred da  det ikke var vegetas jon i  

skråningen over huset, ingen skade på  huset. 
Lokal  innbygger

144 2000? Steinsprang
Kvamme, 

Oppheim
+/- 50 m

Steinsprang (enkeltblokk) kom ned for 10-15 år s iden. 

Dato/år uviss t.
Lokal  innbygger

145 1760? Snøskred Løn, Oppheim +/- 200 m Snøskred Lokal  innbygger

148 19.03.2010 Sørpeskred Oppheim eksakt

Elv reste og tok med seg massar ned under bru og 

tetta  seg. Kom massar opp på GS-veg. (Sundsvol lelve) 

Måtte ha  gravemaskin ti l  å  opna opp igjen.

SVV

155 1928 Sørpeskred Brunnøyo eksakt
«Brumøygrovi" gjekk og 2 gonger med snjojyrma og tok 

med seg 2 utlødor for Lars  Hegland.
Astor Furseth

156
Flere 

ganger
Jordskred Ure eksakt Jordskred/utgl idning har gått flere ganger Lokal  innbygger

159 1974 Jordskred Løn eksakt Li te jordskred Lokal  innbygger

167 1990 Steinsprang Urheim +/- 50 m Steinsprangblokk gikk ti l  E16. Uviss  dato og årsta l l . Lokal  innbygger

Lokal  innbygger160 1971 Steinsprang Hauge eksakt
Li te s teinsprang gikk over kjerreveien i  1971. Synl ig 

på  flyfoto fra  1972
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RAMMS debris flow er benyttet til å modellere sørpeskred fra utvalgte løsneområder ved Oppheim. 
Hensikten med modelleringene er å finne utbredelse ved eventuelle større hendelser i områder 
med kjent sørpeskredproblematikk, samt i områder som er tolket som potensielle løsneområder for 
sørpeskred. Modelleringsresultatene gir en indikasjon på utbredelsen til skredmassene ved 
eventuelle sørpeskredhendelser. En av modelleringene, ved Oppheimselvi, er gjort med 1,0 x 1,0 m 
terrengmodell for å få en mer realistisk massestrøm langs og nedenfor det definerte elveløpet.   

Tabell 16 viser anvendte parametere i RAMMS-beregningene. Utvalg av modelleringsresultatene fra 
alle modelleringer er gitt i vedlegg 5D.  

Tabell 16. Parametere brukt ved modellering av sørpeskred ved Oppheim. 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0,05 1254 

2 1000 0,05 2336 

3 1000 0,05 43678 

4 1000 0,05 15716 

5 1000 0,05 6060 

6 1000 0,05 4295 

 

4.5.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Oppheim er vist i Figur 29 og Figur 30, og i A3-format i vedlegg 5E. 

 
Figur 29. Oversiktskart for faresoner i vestlig del av kartleggingsområde Oppheim. 
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Figur 30. Oversiktskart for faresoner i østlig del av kartleggingsområde Oppheim. 

4.5.5.1 Steinsprang og steinskred 

Det er flere potensielle løsneområder for steinsprang i skråningen nord for Oppheimsvatnet. Noen 
av løsneområdene ligger innenfor kartleggingsområdet, andre ligger ovenfor. Steinsprang kan 
utløses fra bratte bergskrenter, men løse blokker i bratt terreng kan også reaktiveres av for 
eksempel rotvelt, issprengning og vanntrykk. 

Steinsprangproblematikken er tilstede i store deler av kartleggingsområdet, men gjør seg mest 
gjeldende vest i området der skråningen er bratt helt ned til E16. Uravsetninger og steinsprang-
blokker synlige på skyggerelieff viser at det har løsnet steinsprang tidligere, men steinurene er stort 
sett tett vegetert og mange av dem antas derfor å være veldig gamle (postglasiale). Generelt har 
skrentene som er potensielle løsneområder for steinsprang begrenset høyde. Det høyeste, bratte 
og blottlagte bergpartiet er rundt 25 m høyt og ligger ved Bergshaugen. Nedenfor løsneområdene 
er det stort sett skog, stedvis med store, kraftige trær. På grunn av lav fallhøyde og antatt mindre 
bergfragmenter som kan løsne ut, forventes det at eventuelle steinsprang har begrenset energi i 
møte med skogen, og at skogen derfor vil ha en bremsende effekt på de fleste steinsprang. De 
bratte skråningene og markene i området gjør likevel at dersom steinsprangblokker får fart kan de 
rulle langt, se eksempel på det bratte terrenget i Figur 1 - vedlegg 5A. Dette bekreftes av de lokale 
innbyggerne som forteller om enkeltblokker som har hatt stor utløpslengde. Skråningene nord for 
Oppheimsvatnet er så tett vegeterte at det var vanskelig å ta seg fram under befaringene. Det er 
derfor gjort begrenset med observasjoner av bergskrenter. Observerte blokker er stort sett av 
skifrig karakter, som i de fleste tilfeller vil ha en kort utløpslengde. Noen få blokker med flakig form 
kan likevel komme på høykant og rulle ned som en diskos jmf. prat med lokale innbyggere om lange 
utløpslengder. 

Ved Bergshaugen er det ikke registrert noen skredhendelser, men urmassene vitner om at det har 
gått steinsprang i skråningene. Det er observert avløste blokker, samt steinsprangblokker og knekte 
trær nedenfor et par av bergskrentene som ble undersøkt i felt (figur 2 og 3 - vedlegg 5A). 
Bergmassen i dette området har et fall på 30-40° mot nordøst (figur 4 - vedlegg 5A). Potensielle 
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løsneområder og observasjoner av urmasser gjør at sannsynligheten for steinsprang vurderes som 
høy i deler av skråningen. Med bakgrunn i eldre urmasser vurderes sannsynligheten for at 
steinsprang kan nå nedre grense av urmassene til å være ≥1/1000. Noen steder er 1/5000-grensen 
strukket lenger ut enn maksimalt utløp i modelleringsresultatene. Dette er for å ta høyde for svært 
ugunstige forhold (f.eks. frossen grunn) i de bratte skråningene, eller utløsning av større 
blokker/bergpartier enn det som er lagt til grunn i modelleringene. Dersom blokker skulle rulle på 
høykant vil utløpslengden forlenges. Ingen eksisterende hus ligger innenfor faresone >1/1000. 

Mellom Ure og Urheim viser skyggerelieff flere raviner og en mer jevn overflate, uten de store 
blokkige avsetningene som er tilstede lenger vest. I felt observeres det morenemateriale, samt 
mange steiner og mindre blokker av skifrig karakter. Figur 5 - vedlegg 5A viser avflatede steiner i en 
ravine. Her har sannsynligvis vann vasket bort finstoffet i morenen og transportert steiner langs 
forsenkningen. Lokale forteller om to steinspranghendelser på 1940/50-tallet der store blokker 
løsnet. Den ene blokken gikk helt ut i Oppheimsvatnet og slo vekk deler av gamlevegen på veg 
nedover (ID-141). Den andre skal ha truffet et hus rundt 370 moh. (ID-140). Huset ble senere 
flyttet, men grunnmuren står igjen. Det blir også fortalt om en blokk som kom ned til E16 i nyere tid 
(ID-167). Skredhendelsene tyder på at steinsprang kan nå langt i de bratte skråningene like vest for 
Urheim, og dette er forsøkt reflektert i utvidelsen av 1/100-sonen. En bygning tilhørende 
Oppheimsvegen 284 ligger innenfor 1/1000-sonen.  

Mellom Løn og Ettesvoll er det ikke registrert noen steinspranghendelser. Det er stedvis 
uravsetninger og antatte steinsprangblokker i nedkant av løsneområdene. En utfordring i dette 
området er å vurdere utløpslengden til steinsprang da steiner og blokker er ryddet sammen i 
hauger og steingarder, sannsynligvis i sammenheng med etablering og rydding av beitemark (Figur 
6 og 7 - vedlegg 5A). Det er uvisst hvor alle steinene/blokkene stammer fra, men slik blokkene i 
skråningen fremstår på skyggerelieff antas det likevel at mesteparten er resultat av steinsprang. Det 
er observert store bergpartier nordøst for Løn 220 (Figur 8 - vedlegg 5A). Bergmassen vurderes til å 
være stabil og det vurderes som lite sannsynlig at disse bergpartiene vil løsne. Faresonen med 
skredsannsynlighet ≥1/5000 gjør en utsving på grunn av disse bergpartiene. Utover dette gjør 
slakere terreng og antatte eldre uravsetninger at faresonenes utbredelse er redusert i forhold til 
lenger vest i området.  

Ved Kvamme er det stor sannsynlighet for steinsprang. Løsneområdene er identifisert i mindre 
bergskrenter i den bratte skråningen nord for Kvamme, (Figur 9 - vedlegg 5A). Nedenfor 
skråningene ligger det spredte blokker som antas å være steinsprangavsetninger (Figur 10 - vedlegg 
5A). Det er observert flere store blokker i området som er mer kvadratiske i formen. Det er 
registrert to steinspranghendelser med usikker plassering i området (ID-77 og ID-144 i Tabell 15 og i 
vedlegg 5C-1). Faresonen med skredsannsynlighet ≥1/100 reflekterer omtrentlig utløp til 
steinspranghendelsene, samt flere antatte steinsprangblokker i området. 1/1000-sonen inkluderer 
de bratteste terrenghelningene nedenfor løsneområdet samt flere antatte steinsprangblokker. 
1/5000-sonen viser det som vurderes som maksimalt utløp ved ugunstige forhold (tele i bakken, 
etc).  

Ingen eksisterende bolighus ligger innenfor faresone med steinsprang- og steinskredsannsynlighet 
≥1/1000 på Oppheim.  

4.5.5.2 Jordskred 

Det er registrert flere jordskredhendelser i kartleggingsområdet (Tabell 15 og vedlegg 5C). Disse 
hendelsene kan karakteriseres som overfladiske jordskred som stort sett er utløst i områder som i 
større eller mindre grad er bearbeidet av mennesker. Bratte, gresskledde marker på morenemasser 
med varierende infiltrasjonsevne er spesielt utsatt for utløsning av jordskred. Høyest konsentrasjon 
av slike områder finnes ved Ure/Urheim og mellom Heggland og Kvamme. De aktuelle løsne-
områdene for jordskred i kartleggingsområdet er stort sett mindre skråninger med begrenset høyde 
og løsmassemektighet, noe som begrenser utløpslengder og potensielt skadeomfang. Utover dette 
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finnes mange bratte løsmasseskråninger der vegetasjon trolig er med på å stabilisere massene, 
samt grove urmasser som sørger for god drenering. Typisk utløsningsårsak for jordskred er 
kuldeperioder med tele i bakken etterfulgt av plutselig mildvær med mye nedbør. 

Området som har vært hyppigst rammet av jordskred de siste hundre årene er ved Ure, hvor det 
har vært gjentatte jordutglidninger av relativt begrenset volum. Dette har ført til stenging av vegen 
i korte perioder, men jordskredene har ikke gjort skade på vegen, og ikke rammet bebyggelse. 
Ifølge lokale har jordmassene blitt tilbakeført etter hendelsene. På befaring observeres det en 
mindre bruddkant og depresjon i terrenget (Figur 11 - vedlegg 5A). Det vurderes som sannsynlig 
(≥1/100) at flere jordskred kan utløses i dette området. Vurdert sannsynlighet for utløp gjenspeiles i 
faresonekartet i vedlegg 5E 2-3. 

Mellom Heggland og Kvamme er det observert et lite jordskred på et bratt jorde som er under-
kuttet av en traktorvei (Figur 12 - vedlegg 5A). I dette området er det flere bratte skråninger hvor 
det ikke vokser trær og hvor det potensielt kan utløses jordskred. Årlig nominell sannsynlighet for 
utløsning av jordskred vurderes å være ≥1/100 langs deler av traktorveien. I områdene som ikke er 
berørt av menneskelig aktivitet vurderes sannsynligheten som ≥1/1000 og ≥1/5000. 

Langs Oppheimselvi og Brunnøyo er sideterrenget bratt (opptil 30-45°) og det er observert spor 
etter flere mindre jordutglidninger ned mot elvene (fra begge sider). På østsiden av Oppheimselvi 
er det en traktorvei som går parallelt med elven og det er ikke observert dreneringsrenner langs 
veien. En av de observerte jordutglidningene har bruddkant på nedsiden av veien. Løsmassedekket 
har vekslende mektighet og det observeres stedvis berg i dagen, særlig i sørlig del av traktorveien. 
Det forventes mindre jordutglidninger mot både Oppheimselvi og Brunnøyo, men jordskredene 
vurderes ikke å få konsekvenser utover elvenes bredder nedstrøms.  

Ingen eksisterende bolighus ligger innenfor faresone med jordskredsannsynlighet ≥1/1000 på 
Oppheim.  

4.5.5.3 Flomskred 

Det er ikke registrert flomskredhendelser i kartleggingsområdet. Som nevnt i avsnittet om 
jordskred, er det noen bekker/elver i området med bratt sideterreng der det er observert spor etter 
løsmasseutglidninger. I trange partier kan massene potensielt demme opp bekkefar og i verste fall 
føre til flomskred. I de store elvene/bekkene der det er observert masseutglidning mot elve-
/bekkeløpet er det observert høy vannføring. Det vurderes at høy vannføring, definerte elve-
/bekkeløp og begrenset løsmassemektighet i tilgrensende skråninger gjør at det er lite sannsynlig at 
eventuelle jordutglidninger alene vil kunne demme opp elvene/bekkene og resultere i flomskred. 
Løsmasser kan derimot blandes sammen med sørpe og opptre som blandingsskred, se avsnitt om 
sørpeskred. 

4.5.5.4 Sørpeskred 

Sørpeskred kan forekomme på Oppheim. Temperaturene på vinterstid kan veksle mellom 
kuldegrader og kraftige lavtrykk med plussgrader. Selv om skråningene generelt er bratte, kan 
værforhold og terrengformasjoner føre til at snødekket blir vannmettet og går i brudd. De lokale 
innbyggerne forteller om sørpeskred som typisk har løsnet langs udefinerte bekker i overgangen 
mellom skog og marker, i perioder der det har kommet kraftig nedbør etter perioder med mye 
nysnø.  

Størrelsen på sørpeskredene vil i stor grad avhenge av tilgjengelige snø- og vannmengder. 
Oppheimselvi drenerer vann fra terreng over 1000 moh. I høytliggende områder kan snøen ligge 
lenge og plutselige varmeperioder kan føre til store mengder smeltevann. Dersom varmeperiodene 
treffer i samme tidspunkt som perioder med store nedbørsmengder i form av regn vil avrenningen 
bli desto større og kan føre til kollaps av store mengder vannmettet snø og danne sørpeskred. Over 
500 moh. renner elven gjennom flere myrpartier som er potensielle løsneområder for sørpeskred. 
Rundt 440 moh. tar elven en krapp sving, og løpet begynner å bli definert, opptil 20 m dypt. Ved 
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360-365 moh. avtar elveløpets dybde, og elven renner mer eller mindre i terrengoverflaten fra 345 
moh. og ned til Oppheimsvatnet. Det er ikke registrert noen skredhendelser i/ved elven. De lokale 
innbyggeren forteller at det ikke har vært store problemer med vann i Oppheimselvi, men at det 
har kommet vann på avveie på markene ved noen anledninger der det har begynt å regne etter 
perioder med mye nysnø. Modelleringer viser at sørpeskred vil følge elveløpet ned til omtrent 360 
moh. Det vurderes at ev. sørpeskred i stor grad vil følge elveløpet innenfor kartleggingsområdet, 
men at store sørpeskred kan bre seg utover terrenget fra rundt 360 moh. Dette er forsøkt 
gjenspeilet i 1/5000-sonen i faresonekartet i vedlegg 5E-3.  

Historisk sett har de største sørpeskred-hendelsene innenfor kartleggingsområdet forekommet i 
elva Brunnøyo. I 1928 gikk det to sørpeskred i Brunnøyo, som til sammen ødela to uthus/løer på 
gnr. 323 bnr. 1 (vest for elva). I 2011 registrerte vegvesenet en sørpeskredhendelse fra Brunnøyo 
som gjorde at vegen ble stengt. Med unntak av Oppheimselvi er Brunnøyo den bekken i kart-
leggingsområdet som har størst vannføring. Bekken drenerer vann fra terreng over 1000 moh. og 
også fra åpne myrområder mellom 650-750 moh. Som i Oppheimselvi kan mildværs-
perioder/smeltevann føre til sørpeskred. Brunnøyo renner i et definert løp fra øvre del av den 
bratte skråningen ned mot Oppheimsvatnet. På grunn av det definerte elveløpet forventes det at 
ev. sørpeskred vil bre seg utover først ved ca. 370 moh. Dette støttes av modelleringene. Skogen er 
sannsynligvis både tettere og mer utstrakt enn den var i 1928, og antas å ha en gunstig innvirkning 
på størrelsen til fremtidige sørpeskred. Ved særlig ugunstige forhold kan det likevel ikke utelukkes 
at et sørpeskred vil kunne bre seg utover terrenget slik 1/5000-grensen i faresonekartet i vedlegg 
5E-1 viser.  

Utover dette er det også markert enkelte løsneområder høyere oppe i skråningen, i slake områder 
uten skog. Det gjøres oppmerksom på at flere løsneområder enn de som er markert i registrerings-
kartet kan forekomme, da det er vanskelig å identifisere løsneområder for sørpeskred med 
sikkerhet, ettersom sørpeskred sjeldent etterlater varige spor i terrenget. 

Ingen eksisterende bolighus ligger innenfor faresone med sørpekredsannsynlighet ≥1/1000 på 
Oppheim.  

4.5.5.5 Snøskred 

Deler av skråningene i det aktuelle kartleggingsområdet har tilstrekkelig helning (>30°) for utløsning 
av snøskred. Skråningene er stort sett dekket av tett skog. En historisk hendelse (ID-145), trolig fra 
1700-tallet, forteller at snøskred kan være et aktuelt skredproblem i denne delen av Voss. På tross 
av bare én registrert snøskredhendelse fra tidligere tider, forteller de lokale innbyggerne om flere 
snøskred før skogen vokste til eller var så utbredt som i dag (1700-1800-tallet). Det har også gått 
små snøskred ved Urheim, men ikke etter at skogen ble etablert. De siste ca. 40 årene er det ikke 
rapportert om snøskred i kartleggingsområdet. Det vurderes at uten skogens tilstedeværelse ville 
trolig deler av skråningene vært potensielle løsneområder for snøskred, da både terrenghelning og 
til dels store snømengder gjør skråningene gunstige for akkumulering og utløsning av snøskred. Det 
er gjort en grov markering av skogen i disse områdene som viktig skog (Figur 29 ogFigur 30 og 
vedlegg 5F), siden endringer i skogsdekket vil medføre eksponering av potensielle løsneområder.  

Flere av de gresskledde markene er bratte nok til at det kan utløses snøskred. Under befaring i april 
ble det observert små, våte flakskred som hadde sklidd omtrent 5-10 m nedover markene (Figur 13 
- Vedlegg 5A). Slik situasjonen er i dag vurderes det som lite sannsynlig at snøskred med 
skadepotensiale skal løsne fra markene og ramme eksisterende bebyggelse eller veg.  
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4.6 Område 6 – Evanger 

Delområde 6, Evanger, ligger ca. 20 km vest for Voss sentrum (Figur 1). Området utgjør ca. 1,3 km² 
og avstanden fra vest til øst er ca. 2,3 km. Laveste punkt i området er Evangervatnet 11 moh., og 
ved det nordlige hjørnet ved Styve når området opp til ca. 275 moh. Kartleggingsområdet deles i en 
nordre og en søndre del av elva Vosso som renner ut i Evangervatnet (Figur 31). E16, Fv313 og 
jernbanelinje krysser området (Figur 31).  

Befaring i området ble utført i terrenget 11.04.18, 23.04.18 og 06.09.2018. Området ble befart fra 
helikopter 31.08.2018. 

 
Figur 31. Oversiktskart over delområde Evanger. I forbindelse med denne rapporten deles delområdet inn i fire geografiske 
områder, Styve, Evanger sentrum, Skorve og Evanger sør. Elva Vosso renner fra Skorvevatnet til Evangervatnet.  

4.6.1 Topografi og grunnforhold 

Berggrunnen på Evanger er kartlagt av NGU og presentert på kart i målestokk 1:250 000 (Sigmond, 
1998). Sør for Evangervatnet/Vosso består berggrunnen av kvartsdioritt/tonalitt. Samme bergart 
finnes ved Skorve og mot Evanger sentrum på nordsiden av Vosso (Figur 31). Vest for og i Evanger 
sentrum består bergrunnen av granitt/granodioritt som stedvis er foliert og går mot gneis. I 
området rundt Stigen er det et parti med grønnstein/amfibolitt. Berggrunnen er preget av 
deformasjoner under den kaledonske fjellkjedefoldningen og har hovedsakelig 
foldeakser/foldninger orientert ca. NØ-SV. Foliasjonen i berget i området har dominerende 
strøkretning i NØ-retning med varierende fallvinkel mot SØ (30 – 60°). 

Løsmassene i kartleggingsområdet består hovedsakelig av forvitringsmateriale som er stedegne 
løsmasser dannet ved fysisk og/eller kjemisk nedbrytning av berggrunnen. I tillegg er det enkelte 
partier med morenemateriale, hvor mektigheten er tykkest i lavereliggende terreng. Ved 
elvemunningene til Vossedalselvi og Merkesgrovi (Figur 31) er det et område med elveavsetninger 
(Thoresen et al. 1995, http://geo.ngu.no/kart/losmasse). 

Styve 

Evanger 
sentrum 

Skorve 

 

Evanger 
sør 

Evangervatnet 

Skorvervatnet 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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Topografi og terrengforhold beskrives videre innenfor fire geografiske områder: Styve, Evanger 
sentrum, Skorve og Evanger sør (Figur 31 og Figur 32).  
 

 
Figur 32. Oversiktsbilde over kartleggingsområdet sett mot nord. Evanger sentrum ligger i østenden av Evangervatnet 
nede på bildet. Bildet er tatt fra øvre del av elva Merkesgrovi. 

Styve  
Terrenget består av beitemark, partier med granskog og løvskog samt bratte bergpartier (Figur 1 - 
vedlegg 6A). I overgangen mellom opparbeidet mark og bergpartier ligger det flere steder gamle 
steinsprang-/steinskredavsetninger i skogen. Helningen i skråningene med dyrket mark varierer fra 
5 til 25° (se helningskart i vedlegg 6B for lokale forskjeller). Bergpartiene strekker seg opp til ca. 
kote 200 hvor terrenget slaker ut. Vest i Styve (Figur 31) renner det kun noen mindre bekker ned i 
kartleggingsområdet ettersom mesteparten av vannet fra høyereliggende områder dreneres 
vestover mot Kvernagrovi (en større elv utenfor kartleggingsområdet). Øst i Styve har Styvesgrovi 
sitt utløp i Evangervatnet (Figur 31). Styvesgrovi strekker seg 2,5 km oppover mot NØ fra 
Evangervatnet. Nedbørfeltet til Styvesgrovi er den sørlige delen av fjellpartiet Styveshorgi, et areal 
på ca. 2 km2. Elva renner hovedsakelig på berg, men fra ca. kote 100 til kote 60 renner den delvis i 
løsmasser.  

Evanger sentrum 
Rett nord for Evanger sentrum er det en vertikal bergvegg på ca. 50 m som stiger rett opp bak 
lagerbygningene (Figur 2 - vedlegg 6A). Terrenget ovenfor bergveggen og øst for sentrum består av 
dyrket mark og boligfelt og stiger med varierende helning, hovedsakelig under 25°, med unntak av 
enkelte mindre bergknauser. 

Omtrent 600 m øst for Evanger sentrum er det en større, bratt bergskråning fra ca. kote 50 opp til 
kote 140. I underkant av denne bergskråningen ligger det urmasser.  

  

Ø 
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Skorve 
Skorve er den østligste delen av kartleggingsområdet hvor Skorveelvi har sitt utløp til Vosso (Figur 3 
- vedlegg 6A). På Skorve stiger terrenget med ca. 25° i områdene nærmest elven hvor det er dyrket 
mark. Fra kote 50 stiger det et fremtredende bergparti opp til ca. kote 200. I underkant av 
bergpartiet ligger det gamle urmasser begrodd av løvskog. Skorveelvi drenerer området, og renner 
hovedsakelig på berg. I utløpsområdet til Skorvevatnet er elva plastret med blokker på opptil 1 m3.  

Evanger sør 
På sørsiden av Evangervatnet har to store elver sitt utløp, hhv. Vossedalselvi og Merkesgrovi (Figur 
4 - vedlegg 6A). Elvene renner i dype, skogkledde elvedaler som strekker seg 1-2 km oppover mot 
sør-sørvest. Nederst i elvedalene er det store og tydelige elvevifter. Disse er godt synlig på 
skyggerelieffkart over området. Bebyggelsen ligger i hovedsak på elveviftene hvor terrenghelningen 
er ca. 10°. Mellom elvedalene ligger det en skogkledd fjellrygg som stiger sørover mot et lokalt 
toppunkt på 480 moh. Dreneringen i Evanger sør følger de to elvene, som innenfor 
kartleggingsområdet renner i nokså grove masser. Lenger oppe i skråningen renner elvene primært 
på berg. Nedre deler av Vossedalselvi ligger nå i rør, og vannkraftanlegget ble offisielt åpnet høsten 
2017.  

Helt øst i Evanger sør er det en bratt bergskråning med fall ned mot kartleggingsområdet. 

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

 Rasfarekartlegging Bergen-Voss, 616609-RIGberg-RAP-001, 16.11.2016, Multiconsult 

 Bergensbanen vest. Prosjekt sørpeskred, 884024-1, 31.01.1989, NGI 

 Rasfarvurdering Vossebanen, 611574-1, 23.09.2009, Multiconsult 

 Skredfarevurdering Styvesvegen 23. Notat nr. 617238-RIGberg-NOT-001, Multiconsult 

 

4.6.3 Skredhistorikk 

Tabell 17 viser registrerte skredhendelser innenfor kartleggingsområdet.  
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Tabell 17. Registrerte skredhendelser i kartleggingsområde Evanger. 

 
 

4.6.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall, samt sørpeskred i RAMMS debris flow. 

Det er modellert steinsprang i RocFall langs 27 utvalgte profiler (se vedlegg 6D 2-4). Her er 
blokkstørrelse, -form og underlagsparametre tilpasset lokale forhold. For parametersett for 
terrengunderlag, se Tabell 4, kap. 3.6. I Evanger er modelleringen i RocFall utført med 100 stein i 
hvert profil, tettheten er satt til 2700 kg/m3 og ellers er inputdata i modellene listet opp i 6D-5. 

Det er flere partier langs elvene der sørpeskred kan løsne. Modellerte løsneområder i RAMMS 
debris flow er usikre, men representerer potensielle større løsneområder. Spesielt for Merkesgrovi 
og Vossedalselvi er det sannsynlig at masser kan løsne fra de bratte dalsidene, som igjen kan 
demme opp elveleiet. I modellene er det lagt vekt på strømningsmønsteret i resultatfilene. 
Inputparametere for modelleringen er gitt i Tabell 18. Utvalgte modelleringsresultater er vist i 
vedleggene 6D 1-4.  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

23 26.11.1940 Flomskred Evanger s tas jon eksakt Flom Væleselven (tror det menes  Vossedalselvi ) NSB

24 14.11.2005 Flomskred Evanger s tas jon eksakt Skredtype vann. Flomi  Vossedalselvi NSB

25 04.11.1931 Flomskred Evanger s tas jon eksakt Flom i  Mykkeltvei telven NSB

26 12.02.2005 Steinsprang Evanger
eksakt Steinsprang nær utkanten av kartleggingsområdet. 

Skredstørrelse < 100 m3
NSB

27 16.02.1875
Snøskred, 

uspes i fi sert
Evanger

Trol ig 

fei lplassert
16. februar 1875 omkom  Johannes  Ni lsen Exe. Sted 

ikke kjent. Kartref. nær garden Evanger.
Astor Furseth

28 09.04.2001 Steinsprang Evanger
eksakt steinsprang nær utkanten av kartleggingsområdet. 

Skredstørrelse  < 100 m3
NSB

29 26.12.2011

Løsmasseskr

ed, 

uspes i fi sert

Bulken-Evanger

+/- 10 m
Skredtype: Stein/Jord. Ras  km 402,880 bnr 2330. Både 

nedras ing og utgl idnig.
HERJAN

30 10.11.1928 Steinsprang Bulken-Evanger
+/- 10 m Skredtype: Stein. Steinsprang. Tog 621 kjørte på  en 

s tein.
EWAR

31 09.04.2003 Steinsprang Bulken-Evanger +/- 10 m Skredtype:s tein. NSB

32 06.03.2001 Sørpeskred Bulken-Evanger +/- 10 m Skredtype: Vann/Snø/is NSB

33 16.04.1976 Steinsprang Bulken-Evanger +/- 10 m Skredtype: Stein. NSB

34 17.01.2011 Sørpeskred Bulken-Evanger

+/- 10 m Vann/Snø/Is . Ras  km 401,98. Store snømengder 

kombinert m. regn og mi ldvær. Skadet 

rasvars l ingsgjerde.

NSB

35 23.03.1950 Steinsprang Bulken-Evanger

+/- 10 m

Skredtype: Stein. Tog 605 kjørte på  en s tein. NSB

36 17.03.1937 Steinsprang Skorve
+/- 50 m Løsnet s tein fra  fjel let over gården Skorve. 3 m3 s tein 

traff huset og knuste veggene.
Astor Furseth

64 09.02.1928 Sørpeskred Merkesgrovi eksakt

Sørpeskredmasser fra  Merkesgrovi  kom ned over hele 

s tas jonsområdet. Regn i  2 dager etter en 

kuldeperiode.

NSB/NGI

65 09.02.1928 Sørpeskred Vossedalselvi eksakt

Det kom mye skredmasser ut langs  Vossedalselvi  

som gikk på  jernbanen. Ny bru er bygget s iden s is te 

skredet (ikke kjent prøvet i  skreds i tuas jon s iden 

s is te skredet). Regn i  2 dager etter en kuldeperiode.

NSB/NGI

97 30-ta l let Jordskred Evanger +/- 50 m

Det gikk en del  mindre jordskred/utgl idninger på  30-

ta l let på  det bratte jordet. Ene gangen gjorde det 

l i ten skade på  huset. Endret dreneringsmønster og 

s iden det ikke problemer.

Lokal  innbygger

107 80-ta l let Sørpeskred

Evanger

eksakt

80-ta l let. Bekken ved "adresse" ved Styve var fryst. 

Kom sørpeskred ned bekken med høy hastighet. Traff 

huset på  neds iden av vegen som fikk vann i  

kjel leren. Nebør etter kuldeperiode

Lokal  innbygger
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Tabell 18: Benyttede parametere for modellering av sørpeskred i Evanger.  

Løsneområde ID Stedsnavn Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

12 Merkesgrovi  1000 0.05 12 633 

11 Vossedalselvi 1000 0.05 19 264 

14 Styvesgrovi 1000 0.05 5072 

19 Skorveelvi 1000 0.05 12 348 

 

4.6.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Evanger er vist i Figur 33 og i A3-format i vedlegg 6E. 

 
Figur 33. Faresonekart for Evanger. 

4.6.5.1 Steinsprang/steinskred 

Innenfor kartleggingsområdet er det flere bratte bergskråninger som er potensielle løsneområder 
for steinsprang. Steinsprangproblematikken er hovedsakelig tilstede i kartleggingsområdet nord for 
Evangervatnet; Styve, Evanger sentrum og ved Skorve. Uravsetninger i underkant av disse 
bergskråningene viser at det har løsnet blokker tidligere. Ved befaringene ble det ikke observert 
ferske steinsprangavsetninger i kartleggingsområdet. Varmere klima og mer nedbør (ref. kapittel 
2.3) kan imidlertid intensivere forvitringsprosesser i berget i fremtiden og føre til en økning i 
steinsprangaktivitet. Sannsynligheten for steinsprang i disse områdene øker ved ugunstige forhold 
som fryse-/tineprosesser i berget eller i perioder med intens nedbør. I enkelte områder er det 
vurdert at sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/100. Bakgrunnen for denne 
vurderingen er at avsetningene er veldig gamle, samt at berget har gunstig fall mtp. stabilitet. 
Faresoner for steinsprang/steinskred er vurdert basert på tidligere avsetninger, bergforhold og 
modelleringsresultater. 

Bygningene rett øst for Evanger sentrum (Bjørgåsveien 12, 14 og 16) kan bli rammet av steinsprang. 
Løsneområdet er en steil bergvegg på ca. 15 m lokalisert ca. 20 m bak bygningene. På befaringen 
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ble det observert flere overflateparallelle sprekker som kan føre til utveltning, samt overhengende 
bergpartier uten fot. Deler av Bjørgåsveien 12 havner innenfor faresonen med sannsynlighet 
≥1/1000. Sannsynligheten for steinsprang vurderes som høyere ved Bjørgåsveien 12 fordi 
svapartier bak huset vil føre til at stein kan sprette/rulle lenger. Dette bekreftes ved simuleringer 
utført i RocFall. Lagerbygninger i Evanger sentrum og landhandleriet kan også bli rammet av 
steinsprang. Deler av parkeringsplassen ligger også innenfor faresoner for steinsprang. Her er 
løsneområdet en 50 m høy bergvegg med relativt ferske, kantede steinsprangavsetninger liggende 
ved skråningsfoten. Det er observert flere blokker i veggen som mangler fot. Like ovenfor 
inngangstunnelen til kraftstasjonen er det sikret med et fanggjerde og bolter. Dimensjoneringen på 
tiltaket er ikke kjent. Det vurderes at tiltaket er dimensjonert for skred med sannsynlighet ≥1/100, 
men at det også vil ha en bremsende effekt på skred med lavere sannsynlighet. Generelt vil 
eventuelle steinsprang fra den vertikale veggen ha korte utløp, og stoppe i ura. Bak landhandleriet 
er det imidlertid et spesielt utsatt parti hvor større blokker kan komme ned ved kileutglidning (Figur 
2 i Vedlegg 6A). Her er det også størst mektighet med steinsprangavsetninger. Den økte risikoen for 
steinsprang fra dette partiet reflekteres med en utvidelse av faresonen på 1/100. Innerst i 
Bjørgåsveien (Figur 7 i Vedlegg 6A) kan garasje og uthus ligge i utløpsområdet til steinsprang. 
Bergskråningen stiger bratt fra kote 60 til kote 130 med steinsprangur ved skråningsfoten. I 
bergveggen ble det observert tett oppsprekking med et dominerende sprekkesett parallelt med 
overflaten. Steinsprangsimuleringer med RocFall viser at flesteparten av steinene stopper i ura. Det 
vurderes at steinsprang kan treffe garasje og uthus med sannsynlighet ≥1/1000. Selve bolighuset 
ligger utenfor faresoner for steinsprang.  

Styvesvegen 17 og låven like ved Styvesvegen 23 kan ligge i utløpsområde for steinsprang. Like bak 
Styvesvegen 17 er det registrert avsetninger som strekker seg mot huset. Bergpartiet ovenfor 
bebyggelsen stiger opp til et lokal toppunkt på kote 170 kalt Eikehjellen. Bergpartiet har flere steile 
avsatser og vertikalgående gjel som kan være potensielle løsneområder. Steinsprangsimuleringer 
utført med RocFall viser at flesteparten av steinene vil stoppe ovenfor Styvesvegen 17, men at de 
med lengst utløp kan nå huset. Basert på dette vurderes det at steinsprang kan treffe bolighuset 
med sannsynlighet ≥1/1000. Låven kan treffes av steinsprang med sannsynlighet ≥1/5000. Det er 
tidligere utført skredfarevurdering for Styvesvegen 23 i forbindelse med påbygg. Det er etablert en 
skredvoll ovenfor huset. Denne er imidlertid ikke bygget etter beskrivelsen i notat 617428-RIGberg-
NOT-001, og vi vurderer at vollen ikke vil stoppe alle skred med sannsynlighet ≥1/1000. Vollen vil 
likevel bremse utløpslengden for skred, noe som medfører at Styvesvegen etter dagens forhold ikke 
er utsatt for skred med sannsynlighet ≥1/5000.  

På sørsiden av Evangervatnet, ved boligen Velesvegen 19, er det fare for steinsprang, se figur 8 
vedlegg 6A. Bergskråningen like øst for huset stiger fra ca. kote 50 til ca. kote 110 med helning på 
rundt 60-80°. Det ligger steinsprangavsetninger i underkant av bergskråningen. Disser er delvis 
bevokst med mose. Berget er moderat oppsprukket. Det renner noe vann på berget. Det vurderes 
at steinsprang kan løsne, men at de fleste hendelser vil stoppe i ura og ikke nå bolighuset. 
Uthus/garasje nærmest løsneområdet havner i faresonen med sannsynlighet ≥1/100. Selve 
bolighuset ligger delvis i faresonen med sannsynlighet ≥1/5000.   

I tillegg finnes det flere bergskrenter med lokal steinsprangfare som etter vår vurdering ikke vil 
ramme eksisterende bebyggelse. I de fleste tilfellene er avstanden fra utløsningsområdene til 
bebyggelse for stor og/eller at oppsprekningsgraden i berget er lav som gir mindre sannsynlighet 
for at steinsprang kan utløses. 

4.6.5.2 Jordskred 

Det er flere klimatiske faktorer i Evanger som ligger til rette for at jordskred kan initieres. 
Årsnedbøren i området er høy (ca. 2000 mm, ref. kap. 2.3) og klimaet er mildt. Imidlertid er vår 
vurdering at helningen generelt er for lav til utløsning av jordskred i de løsmassedekte delene av 
kartleggingsområdet. Løsmassene i skråningene består hovedsakelig av morene- og 
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forvitringsmateriale. Under befaring var det kun i morenemateriale det ble observert spor av 
tidligere skråningsprosesser.  

Under befaringene ble det registrert et potensielt løsneområde for jordskred som befinner seg i de 
høyereliggende områdene nord for Skorve. Her består løsmassene av et tykt dekke med 
morenemateriale som under befaring var vannmettet. I tillegg er det etablert traktorveier hvor 
vannet samlet seg opp. Et ev. skred fra dette løsneområdet vil trolig ikke ha utløpslengde lenger 
enn til Skorveelvi. Sekundære effekter som flomskred og/eller sørpeskred kan imidlertid ha utløp 
ned til kartleggingsområdet. Området er derfor markert med som viktig skog fordi skogen vurderes 
til å ha en stabiliserende effekt på jorddekket. 

Nordvest i kartleggingsområdet, ved bebyggelsen rundt Solvikåsen 103, har det vært flere mindre 
jordutglidninger på 1930-tallet. En av utglidningene traff et av husene som førte til en liten skade 
på bygningen. Etter hendelsene på 30-tallet er imidlertid dreneringen lagt om slik at det renner 
mindre vann ned på marken, og det har ikke gått skred etter dette ifølge lokale kilder. På marken 
ovenfor bebyggelsen ble det observert sprekker i jorddekket og spor etter de tidligere 
jordskredhendelsene. Sannsynligheten for jordskred med energi som kan skade hus vurderes som 
liten (≤1/1000), men kan ikke utelukkes.  

4.6.5.3 Flomskred 

Det er registrert flomskredhendelser ved både Merkesgrovi og Vossedalselvi (Tabell 17). 
Informasjon fra lokale tyder imidlertid på at dette dreier seg om vann uten massetransport, og kan 
derfor ikke kalles flomskred. 

I Evanger sør ligger det to store vifter dannet av løsmassetransport (se vedlegg 6C-1). På viftene kan 
man tydelig se på skyggerelieffkart at elva har skiftet løp flere ganger. Lokale i Evanger sier at disse 
prosessene var aktive på 1800-tallet før utbygging av jernbanen startet. Siden utbyggingen av 
jernbanen, og etter hvert E16, har elvene blitt plastret og kontrollert i større grad. 

Elvene eroderer i grove løsmasser og på berg. Flomskred fra selve løpene er derfor mindre 
sannsynlig pga. mangel på tilgjengelige, mobile løsmasser. Løsmasseskred fra de bratte, tilstøtende 
dalsidene høyere oppe i terrenget kan imidlertid demme opp elveløpene og føre til dambrudd og 
flomskred. Dalsidene i elveleiene er om lag 45° bratte med en høyde på opptil 100 m. Flomskred 
kan dermed ikke utelukkes (årlig nominell sannsynlighet ≥1/5000), men har større sannsynlighet for 
å opptre som blandingsskred sammen med sørpe. Ved store nedbørsmengder kan det imidlertid 
være fare for flomskred fra både Merkesgrovi og Vossedalselvi.  

Flomskred utløst av oppdemming pga. jordskred fra tilstøtende terreng er også aktuelt for 
Skorveelvi (se avsnitt om jordskred). Ellers vurderes flomskred som mindre sannsynlig i området 
nord for Evangervatnet/Vosso. Det er ikke kartlagt avsetninger/formasjoner som kan tyde på 
vanntransporterte løsmasser. Både Skorveelvi og Styvesgrovi eroderer hovedsakelig på berg. 

4.6.5.4 Sørpeskred 

Forholdene ligger godt til rette for utløsning av sørpeskred langs bekker/elver i Evanger. Det er ikke 
uvanlig med kraftig lavtrykksaktivitet på vinterstid samt at det eksisterer flere bekker og elver som 
går høyt i terrenget.  

I Evanger sør gikk det sørpeskred i både Merkesgrovi og Vossedalselvi som stengte jernbanen i 
skredåret 1928 (Tabell 17). Det sies at skredmassene fra Merkesgrovi fylte opp hele 
stasjonsområdet. Utbredelsen av denne hendelsen er stiplet med usikkerhet på registreringskartet. 
Vifteformasjonene til både Vossedalselvi og Merkesgrovi kan ha blitt dannet/modifisert med 
sørpemasser i tillegg til masser fra flomskred. Sørpeskred kan initieres av oppdemming av 
vannmettet snø i elva. Dette kan skje gjennom snøskred fra de tilstøtende dalsidene eller ved 
trange passasjer som f.eks. under broer eller i trange gjel (Figur 6 - vedlegg 6A. Sørpeskred kan også 
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initieres høyere oppe i terrenget hvor det eksisterer flate akkumuleringsområder (Figur 5 - vedlegg 
6A). 

Simuleringer fra Vossedalselvi og Merkesgrovi viser at masser fra sørpeskred følger elveløpene helt 
til terrenget åpner seg ved viftene. Her spres deler av massene utover, mens hovedstrømmen 
fortsatt følger elveleiet. Skred som tar nye veier er mindre sannsynlig og derfor indikert med 
faresone 1/1000 og 1/5000 etter skredets hastighet, trykk og flytehøyde. Ettersom det eksisterer 
skredhendelser er sørpeskred vurdert til å være dimensjonerende skredtype i området ved 
Merkesgrovi og Vossedalselvi med sannsynligheter på 1/100, 1/1000 og 1/5000. I de to strengeste 
klassene kan også blandingsskred av flom og sørpe være aktuelt.  

Ingen bygninger ligger innenfor faresone 1/100 rundt Merkesgrovi. Faresone 1/1000 berører 
bygningene med adresse Hernesveien 19, 31 og deler av 29, Velesvegen 28, 29 og 31 samt 
bygningen nedenfor huset med adresse Velesvegen 4 (samme tomt). 10 hus ligger innenfor 
faresone 1/5000.  

Velesvegen 5 (nærmest elva) ligger innenfor faresone 1/100 rundt Vossedalselvi. Faresonen 1/1000 
rundt Vossedalselvi berører bygningene Velesvegen 5 (lengst fra elva), og to bygninger på tomta 
med adresse Velesvegen 3. Tre bygninger ligger innenfor faresone 1/5000.  

Det er utført forbedringer av de nedre delene av begge elveløp siden forrige sørpeskredhendelse 
(1928). Utbedringene er imidlertid ikke utprøvd. Det vurderes at masser fra sørpe- og/eller 
flomskred kan ta nye veien lengre oppe i løpene, for eksempel der elvene svinger eller går høyt i 
terrenget. Dersom sikringstiltak skal iverksettes bør fokuset rettes mot disse partiene. 

Sørpeskred fra Skorveelvi og Styvesgrovi på sørsiden av Evangervatnet kan heller ikke utelukkes selv 
om det ikke finnes dokumenterte hendelser. Likevel ligger de klimatiske og topografiske forholdene 
til rette for sørpeskred. Langs begge elveløp finnes det flere typiske akkumuleringsområder for 
sørpeskred etterfulgt av brattere, trangere passasjer som vil gi skredet fart. Ettersom vannføringen 
er størst i Skorveelvi vurderes sørpeskred som mer sannsynlig i dette området, indikert med 
faresoner for samtlige sannsynligheter (1/100, 1/1000 og 1/5000). I Styvesgrovi er faresoner 
markert med sannsynligheter 1/1000 og 1/5000.  

Under befaring ble det også opplyst om en mindre sørpeskredhendelse i en liten bekk vest i Styve i 
kartleggingsområdet. I forbindelse med denne hendelsen var bekkeløpet tilfrosset etterfulgt av 
kraftig regnvær på vinterstid. Skredet gjorde ingen direkte skade på bebyggelse, men huset 
nedenfor veien (Teigdalsvegen 108) fikk vann i kjelleren. Skred med destruktiv effekt vurderes som 
mindre sannsynlig fra dette området, fordi tilførselen av vann er relativt liten. Faresonen er derfor 
satt med sannsynlighet 1/5000.   

Løsneområdene for sørpeskred vist i registreringskartet (vedlegg 6C-1) i nevnte bekker/elver er 
plassert med usikkerhet. På registreringskartet er løsneområdene hovedsakelig plassert i flatere 
partier i terrenget, hvor større mengder snø kan samles og hvor vannet drenerer dårlig. Sørpeskred 
kan også løsne i brattere deler av elveløpene, spesielt i kombinasjon med oppdemming av snø fra 
tilstøtende sideterreng, eller oppdemning av is/masser ved trange partier langs elvene.  

4.6.5.5 Snøskred 

Det aktuelle området ligger lavt i terrenget (11-275 moh.) med relativt lave tilstøtende skråninger 
(<400 moh.). Det fremherskende milde vestlandsklima i området medfører store variasjoner i 
temperatur og nedbør innen korte perioder, og et vedvarende snødekke er sjelden i lavereliggende 
terreng. Skråningene i Evanger er dekket av tett skog som vil minimere sannsynligheten for at 
snøskred kan initieres. Skog som minimerer snøskredfaren er markert som viktig skog. Det er ikke 
gjort observasjoner som indikerer at det har gått snøskred i kartleggingsområdet de siste årene 
som knekte trær, snøskredtransportert materiale m.m. 

Det er kun registrert én snøskredhendelse innenfor kartleggingsområdet (skredhendelse ID-27). 
Den er fra 1875, størrelse og nøyaktig plassering er ukjent, og hendelsen er trolig feilplassert. 
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Snøskred vurderes derfor som lite sannsynlig innenfor kartleggingsområdet. 

4.7 Område 7 – Brekkhus 

Kartleggingsområde Brekkhus ligger der Bjørndalen og Fannadalen møter Teigdalen og fortsetter 
mot Evanger i sør (Figur 1). Området på ca. 0,6 km2 utgjør et forholdsvis flatt område i dalbunnen, i 
en liten dalåpning langs Fv313 på veien gjennom Teigdalen mot Eksingedalen i nord. Området er ca. 
1,5 km langt fra vest til øst, se oversiktskart (Figur 34). 

Befaringene i området ble utført til fots og ved hjelp av bil og drone 16.4.2018 og 26.4.2018. En 
helikopterbefaring i området ble utført 31.08.2018. 

 
Figur 34. Oversiktskart for delområde Brekkhus. Toppen av Solhorgi i hjørnet oppe til venstre 

4.7.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområde Brekkhus er omringet av bratte fjellsider (Figur 35). Den bratteste tilstøtende 
skråningen finnes i nord ved Njuken (833 moh.) med en steil bergvegg med helning på >60° i 
gjennomsnitt (Figur 1 og 2 - vedlegg 7A). I vest stiger skråningen forholdsvis slakt (hovedsakelig 
helning <30°) mot Solhorgi (1015 moh.). I sør er avstanden fra kartleggingsområdet ca. 200 m på 
flat dalbunn før skråningen stiger bratt (>45°) opp til kote 500, før den slaker ut mot Århusberget. 
Dalbunnen ligger på ca. 150 moh. 

Teigdalselvi (Figur 34), den største elven som renner gjennom dalen, meandrerer i den sørøstlige 
delen av kartleggingsområdet. Større sideelver renner inn fra nordøst og nord-nordvest. I tillegg 
finnes det flere definerte bekkefar som renner fra tilstøtende skråninger inn mot 
kartleggingsområdet. Disse bekkene er mer sesongaktive.  

Ifølge NGU sitt berggrunnskart (1:250 000) består bergmassen i området hovedsakelig av granitt og 
granodioritt, med stedvis glimmergneis, metasandstein og granodiorittisk gneis. Dette stemmer 
overens med våre observasjoner.  
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Figur 35. Oversiktsbilde av Brekkhus tatt mot øst fra Solhorgi. Njuken på venstre side og Århusberget over dyrka mark til 
høyre. Stort sva i forgrunnen er et potensielt utløsningsområde for snøskred. 

Løsmassene er kartlagt av NGU (http://geo.ngu.no/kart/losmasse) og består hovedsakelig av 
fluviale avsetninger nederst i dalbunnen, og sammenhengende skredmateriale, stedvis med stor 
mektighet, nærmere foten av bratte dalsider. I tillegg er det morenemateriale i varierende 
mektighet, særlig i vestlige deler av kartleggingsområdet. 

Vegetasjonen består hovedsakelig av løvskog med noen spredte grantrær. I vest er det et granfelt. 

4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner kun til at det er utført skredfarevurdering og tilhørende prosjektering av sikringstiltak 
ved Århus i det aktuelle området. Rapportene er laget av NGU:  

 Uttalelse om skredfare ved Gullak Olsen Aarhus’ gård i Evanger, 15. september 1947, NGU 

 Fare for steinskred hjå Jan Gunnar Botten, Århus, 6. november 1970, NGU. Rapporten 
inneholder flere steinspranghendelser som er tatt med i foreliggende rapport. 

 Rapport om sikringstiltak på g.nr. 380, b.nr. 6, 14, 12. mai 1987, NGU. Rapporten 
inneholder en beskrivelse av dimensjonering av skredvollen. 

4.7.3 Skredhistorikk 

Alle kjente skredhendelser er samlet i Tabell 19. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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Tabell 19. Skredhendelser i delområdet Brekkhus knyttet til ID-numrene i vedlegg 7C. 

 

  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

66 17.01.2011 Sørpeskred
Brekkhus l ia , 

Storegrova 1
eksakt

To skredløp, s tor samtidighet. Oppdemning langs  

elva  førte ti l  sørpeskred, som flommet over brua og 

ødela  rekkverk på  begge s ider. 

SVV

67 14.09.2009 Jordskred Brekkhus l ia eksakt
Utgl iding av masser i  vegskråning. Fare for 

undergraving av veg.
SVV

68 23.02.2016 Snøskred Svalhel leren eksakt Vegen s tengt pga. snøskred SVV

69 23.03.2000 Steinsprang Svalhel leren eksakt Steinsprang langs  veg, ingen s tengning. SVV

70 23.02.2016 Snøskred Svalhel leren eksakt
Løsnet fra  da ls ide 0-50 m over vei . Blokkert vei lengde 

10-50 m, s tengt for a l l  trafikk.
SVV

71 06.04.2015 Steinsprang Midtfjel l eksakt
Stein på  fv. 313 løsnet fra  fjel l /da ls ide. Blokkert 

veglengde: kun i  grøft. 
SVV

73 15.04.1798 Snøskred
Århus , (Voss  

Evanger sokn.)
us ikker

To personer omkom i  snøskred som trol ig gikk over 

garden Århus , Lars  Hel jeson Aarhus , 21 år og Knud 

Larson Aarhus , 27 år. Det mangler nærmere 

opplysninger, kan ha  skjedd i  fjel let.

Astor Furseth

74 01.01.2015 Snøskred Svalhel leren eksakt

Snøskred som ofte løsner ca . 600 moh., men som 

potens iel t kan løsne opp ti l  ca . 800 moh. Mindre våte 

skred kommer ofte i  vegen på grunn av 

soloppvarming på  våren.

SVV

79 26.12.2011 Sørpeskred Brekkhus eksakt

Sørpeskred fra  begge småbekkene ved Brekkhus  

gard. Ødela  bi lveien, vann og sørpemasser rant ned 

ti l  husene som står langs  hovedveien.

Lokal  innbygger

80 1940 Steinskred Brekkhus +/- 50 m

Ca. 1940-ta l let kom det et s teinskred som traff hus  

(huset er ikke lenger der) øst i  Brekkhusdalen. Dato 

er us ikker. 

Lokal  innbygger

81 01.01.2016 Steinskred Brekkhus eksakt
Steinskred «i  s tørrelse av et hus» kom ned ved nyttår. 

Lokale hørte det dundret i  da ls iden.
Lokal  innbygger

82 1928 Sørpeskred Brekkhus eksakt
Sørpeskred fra  Storejuva gikk ned ti l  hovedelva, ødela  

skog og mark. Dato er us ikker.
Lokal  innbygger

83 2010 Sørpeskred
Brekkhus , veien 

mot Eks ingedalen
eksakt

Sørpeskred løsnet fra  høyerel iggende terreng langs  

bekken, s tikkrennen ble tett og sørpemasser fyl te 

hele veien nedenfor i følge brøytemannskapet. Dato 

er us ikker.

Lokal  innbygger

108 1887 Steinskred Århus , Brekkhus +/- 50 m

Usikker dato. Det har angivel ig gått et s tort 

s teinskred l i tt øst for gården Århus  i  1887, s tod i  

rapporten fra  1970.

NGI

109 1947 Steinsprang Århus , Brekkhus +/- 50 m

Usikker dato. I  1947 gikk det s teinskred hvor en del  

av blokkene ble l iggende på kanten av jordene ved 

husene. Fra  rapporten 1970.

NGI

110 1967 Steinsprang Århus , Brekkhus +/- 20 m

Usikker dato. Gjentatte skred: 1967 kom det 

s teinsprang på  20 m3, 1970 kom ca. 15 m3 der 4 m3 ble 

l iggende l ike ved våningshuset (fra  rapporten 1970).

NGI

111 23.06.2015 Steinsprang
Brekkhus  gard, 

Brekkhus
eksakt

Steinsprang som stoppet her kom 2-3 år s iden ved 

Sankthans .
Lokal  innbygger

149 Ukjent Steinsprang
Brekkhus  gard, 

Brekkhus
+/- 20 m

En annen hendelse ved Sankthans  med s teinsprang 

som stoppet ca . her.
Lokal  innbygger

150 1960-ta l let Snøskred Brekkhus +/- 500 m

Litt s tørre snøskred løsnet fra  fjel lhyl len i  skråningen, 

kom ikke ned ti l  hus . Folk drev med hogst på  

fjel lhyl lene den gang.

Lokal  innbygger

151 2010-ta l let Snøskred Tveiti , Brekkhus +/-100 m
Større skavl  løsnet fra  skråningen med snøskredutløp 

ti l  haugen.
Lokal  innbygger
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4.7.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall og sørpeskred i RAMMS debris flow. 

I den bratte bergskråningen nord for kartleggingsområdet er det modellert steinsprang langs 9 
utvalgte profiler i RocFall 6.0. For detaljer om parametere se Tabell 4 i kapittel 3.6, og vedlegg 7D-2. 
Resultater fra modellering av steinsprang i RocFall samsvarer med observasjonene av avsetningene 
fra feltarbeidet. De enkelte resultatene er vurdert separat med tanke på relevansen for de ulike 
faresonene. 

RAMMS modul for flomskred er benyttet til å modellere sørpeskred fra utvalgte løsneområder i 
Brekkhus. Hensikten med modelleringene er å finne utbredelse ved eventuelle større hendelser i 
områder med kjent sørpeskredproblematikk, samt i områder som er tolket som potensielle 
løsneområder for sørpeskred. Modelleringsresultatene gir en indikasjon på utbredelsen til 
skredmassene ved eventuelle sørpeskredhendelser.  

Tabell 20 viser anvendte parametere i RAMMS-beregningene. Utvalg av modelleringsresultatene fra 
alle modelleringer er gitt i vedlegg 7D-1. 

Tabell 20. Parametre brukt ved modellering av sørpeskred i Brekkhus (RAMMS debris flow). 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0.05 18019 

2 1000 0.05 11493 

3 1000 0.05 16485 

4 1000 0.05 15243 

5 1000 0.05 16975 

6 1000 0.05 30545 
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4.7.5 Skredfarevurdering 

 
Figur 36. Faresonekart for delområde Brekkhus. 

4.7.5.1 Steinsprang og steinskred 

Det er observert mange potensielle utløsningsområder for steinsprang/-skred i den den bratte 
fjellsiden fra Njuken nord for kartleggingsområdet (Figur 34, Figur 1 og 2 - vedlegg 7A). Lokale 
innbyggere forteller om hyppig steinsprangaktivitet fra denne fjellsiden. Ved Århus (Figur 34) er det 
opplevd gjentatte steinsprang og/eller -skred (1887, 1947, 1967 og 1970) og det ble etablert en 
skredvoll i skråningen ovenfor denne gården på 1980-tallet (Figur 4 og 5 - vedlegg 7A). Ifølge lokale 
innbyggere kom det på 1940-tallet et steinsprang som traff et hus i den østlige delen av 
kartleggingsområdet (huset er ikke lenger der). I den østlige delen var det også synlige spor etter et 
steinsprang på ca. 15 m3 som skjedde i 2016 (Figur 3 i vedlegg 7A). Ved Brekkhus gård (i vestlige 
deler av denne fjellsiden) forteller lokale innbyggere om flere steinsprang som har stoppet på 
marken ovenfor, senest for 2-3 år siden. Se skredhendelser i Tabell 19. 

Fjellsiden i nord har en steil profil, med noen store hylleformasjoner og bekkenedskjæringer. 
Utløsningsområdene ligger i bratte bergpartier mellom kote 300-700 (Figur 1 - vedlegg 7A). Her 
observeres en del oppsprukket berg, der særlig frostsprengning og vanntrykk i NV-SØ- og NØ-SV-
gående sprekker (som faller henholdsvis 75-90° mot S-SV og 45-70° mot SØ) hvor det potensielt kan 
utløse store bergpartier (50-500 m3).  

Fjellsiden er nokså terrassert (Figur 6 – vedlegg 7A), og det observeres enkelte bekkenedskjæringer 
og mindre søkk/ryggformasjoner som lokalt kan lede utløste skred en annen retning enn en direkte 
linje rett ned. Slike faktorer er forsøkt reflektert i faresonegrensene, særlig ved ≥1/1000 og ≥1/5000 
utbredelse.  

Steinsprang- og steinskredavsetninger i og rundt kartleggingsområdet viser potensielle utløps-
lengder for eventuelle fremtidige steinsprang/-skred. Observasjoner av ferske skredblokker nederst 
i ura er grunnen til at ≥1/100 faresonen er strukket ut til skråningsfoten. De grove urmassene 
(blokkstørrelser varierer fra 1-40 m3) vil etter vår vurdering bremse de fleste fremtidige 
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steinsprang. Enkelte skredblokker (størrelse opptil 70 m3) har gått lenger enn ura (Figur 6 – vedlegg 
7A). Mange av dem har sannsynligvis kommet ned rett etter siste istid, mens andre skredblokker er 
ekstremtilfeller med store bergvolum som løsner fra stor høyde og der blokkene innbyrdes slås mot 
hverandre eller re-aktiverer blokker i skråningen (klinkekule-effekt).  

Steinsprang er hovedsakelig dimensjonerende skredtype i bergskråningen i den nordlige delen av 
kartleggingsområdet. Sannsynligheten for skred mot eksisterende bebyggelse i dette området 
vurderes imidlertid å være mindre enn 1/1000 med unntak for Teigdalsvegen 962 og 964. Ved 
Århus (Teigdalsvegen 914) er det etablert en skredvoll (4 m høy, Figur 4 - vedlegg 7A) og øst for 
Århus er avstanden mellom skråningen og eksisterende bygg så stor at vi vurderer det som mindre 
sannsynlig at steinsprang kan ramme bebyggelsen her. Det vurderes likevel at det aktuelle området 
vil være innenfor faresone ≥1/5000 med tanke på større hendelser som steinskred (100-10 000 m3).  

Ved Brekkhus (Figur 34) vurderes det som mindre sannsynlig at steinsprang vil nå ned til 
eksisterende bebyggelse, men det kan ikke utelukkes med tanke på skred fra høyereliggende 
terreng ved ugunstige forhold (Figur 7 - vedlegg 7A). Ved den store vifteformasjonen som preger 
hele terrenget ved Brekkhus-gården er det andre (vannrelaterte) skredtyper som er mer aktuelle. 
Sør i kartleggingsområdet (Tveiti, Figur 12 - vedlegg 7A) ligger bebyggelsen bak en rygg i terrenget, 
med lang avstand til skråningsfoten. 

Det finnes mindre bergskrenter med delvis oppsprukket berg i sørvestlige deler av 
kartleggingsområdet. Her er det vurdert å være lokal steinsprangfare, men lav høyde (<10 m) og 
steil skrent begrenser utløpslengden. Bolighusene ligger utenfor faresoner for steinsprang. 

4.7.5.2 Jordskred 

Det er observert små overfladiske jordutglidninger ved Kaldhaugen (Figur 13 - vedlegg 7A), samt 
lokale jordskred mot elve- og bekkefar fra de bratte skråningene. Det er generelt tynt med 
løsmasser i bratt terreng der jordskred kan utløses mot kartleggingsområdet. Eventuelle jordskred 
vil med stor sannsynlighet ha små volum og være overfladiske, da det er observert berg i dagen i 
nærheten av alle de potensielle løsneområdene. Årlig nominell sannsynlighet for at det kan utløses 
jordskred med skadepotensiale i disse områdene er vurdert til å være lav (≥1/5000). Jordskred 
vurderes som en lite aktuell problemstilling ellers i kartleggingsområdet som følge av grove masser 
med god drenering og/eller liten avrenning. 

4.7.5.3 Flomskred 

Løsmassevifteformasjonen som ligger ved Brekkhus (Figur 7 - vedlegg 7A) er sannsynligvis en 
gammel postglasial flomskredvifte som har blitt dannet ved massetransport fra Nalsgrovi (Figur 34). 
Typisk for slike skredvifter er at bekken som fôrer viften med materiale har skiftet retning mens den 
har blitt dannet. Pga. at viften har bygd seg opp og at vegetasjonen har fått feste i toppen av viften 
så er flomskredaktiviteten i dag betydelig redusert i forhold til tidligere tider med andre klima- og 
vegetasjonsforhold. Bekken Nalsgrovi har likevel aktiv vannføring, og det finnes konsentrasjoner av 
løsmasser (som er delvis finkornete) ved viften. På befaringen ble det observert jordskred ned mot 
bekkefaret, og tydelig erosjon og massetransport langs bekken (Figur 8 - vedlegg 7A). Fare for 
utløsning av flomskred er tilstede, og det kan heller ikke utelukkes at bekken tar nye løp og danner 
flomskred andre steder langs vifteformasjonen. Sannsynlighet for flomskred med utløp til 
kartleggingsområdet vurderes å være nokså liten (≥1/5000). I tillegg vil skadepotensialet innenfor 
selve kartleggingsområdet sannsynligvis være større ved eventuelle blandingskred av løsmasser og 
sørpe, dersom sørpeskred river med seg stein og jord.  

Det er generelt for lite løsmasser langs andre definerte elve- og bekkefar i kartleggingsområdet til 
at flomskred vil være en aktuell problemstilling andre steder. 
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4.7.5.4 Sørpeskred 

Det finnes flere bekkeraviner og elver som ligger i bunnen av store snøskredbaner, som ligger i le 
for vindforhold fra øst og/eller vest-sørvest (registreringskart - vedlegg 7C). Disse snøskredbanene 
har ikke direkte utløp til kartleggingsområdet, men de har utløp til bekkefar som renner inn mot 
kartleggingsområdet. I nordvestlige deler av kartleggingsområdet er det kjent sørpeskredaktivitet 
fra Botnagrovi, Storegrovi og Nalsgrovi (Figur 34): 

- Ved Brekkhus gård har det kommet sørpeskred langs de to bekkene som renner ned mot 
bebyggelsen, senest i januar 2011 da veien opp til gården ble ødelagt og sørpemasser rant 
ned til husene som står langs hovedveien. Lokale forteller at det er vanlig med sørpeskred, 
særlig i Nalsgrovi. 

- Statens vegvesen har registrert sørpeskred ved en av de nærmeste broene ved elven 
Storegrovi som renner gjennom dalen lenger inn, i retning mot Eksingedalen. Ved 
hendelsen fra januar 2011 skrives det at oppdemning langs elva førte til sørpeskred som 
flommet over broen og ødela rekkverk på begge sider.  

- En lokal brøytemann forteller om sørpeskred som gikk i 2010 (dato usikker) langs 
Botnagrovi. Stikkrennen ved Brekkhusveien mot Eksingedalen ble tett og sørpemasser fylte 
flere hundre meter av veien nedenfor. 

Felles for Nalsgrovi, Storegrovi og Botnagrovi er tilgang til snømasser fra blant annet snøskred 
(Figur 9 og 10 - vedlegg 7A) og trange bekkefar hvor is og snø potensielt kan demme opp 
bekkefarene slik at sørpeskred initieres. De samme forholdene er det for elven som renner inn fra 
en gryteformet dal nordøst for kartleggingsområdet (mot Durmålshaugen, Figur 11 - vedlegg 7A). 
De mest åpenbare potensielle løsneområdene er markert på registeringskartet, men flere 
løsneområder kan ikke utelukkes.  

Området der Storegrovi og Nalsgrovi treffer kartleggingsområdet ligger i utløpssonen for 
sørpeskred (Figur 36). Disse områdene med tidligere hendelser er fastsatt med 1/100 faresone der 
sørpeskred er dimensjonerende. I dette området ligger det flere hus som står utsatt til dersom det 
utløses et større skred. Dette støttes av flytemønstre i modelleringene. Særlig Nalsgrovi, der 
sørpeproblematikk er hyppigst, ligger nokså grunt i terrenget og sørpeskred har dermed større 
potensiale for å spre seg utover. I tillegg ligger det mye løsmasser tilgjengelig langs skredbanen ved 
Nalsgrovi, og eventuelle vannmettede skredmasser kan føre med seg både is, stein og jord 
(blandingskred). Mest sannsynlig vil skredbanene følge dagens bekkefar, men det kan ikke 
utelukkes at skred endrer retning langs den gamle vifteformasjonen, noe som er indikert med 
1/5000-faresone. Skred langs Storegrovi vil med stor sannsynlighet følge det bratte og tydelige 
elvefaret og bre seg ut når terrenget åpner seg, med mindre det skjer oppstuving i trangere deler av 
elvefaret. Bolighus som er etablert tett inntil disse elve-/bekkeløpene er vurdert å ligge utsatt til for 
sørpeskred med årlig nominell sannsynlighet ≥1/1000 (Teigdalsvegen 848, 870, 890 og 892, samt et 
fjøs/lagerbygg ved 861). 2 garasjer/tilbygg ved Teigdalsvegen 870, som er etablert tett inntil 
bekkeløpet, ligger innenfor 1/100 sone. I den østligste delen av kartleggingsområdet, som ligger 
utsatt for sørpeskred fra elven i nordøst (Figur 11 - vedlegg 7A), er det ingen eksisterende bolighus 
som ligger innenfor faresone ≥1/1000. 

Lokale innbyggere forteller også om sørpeskred (antakelig på vinteren 1928) på sørsiden av 
Brekkhusdalen, fra Storejuva (Figur 34), som ødela skog og mark og gikk ned til hovedelva. 
Løsneområdene sør for kartleggingsområdet har begrenset størrelse og avsetningene/spor etter 
sørpeskred i dette området viser at skredene stopper før kartleggingsområdet. 

Faresonene er tegnet og basert på opplysninger fra lokale innbyggere om skredhistorikk, 
geomorfologiske analyser basert på feltobservasjonene og terrenganalyser, samt flytemønstre fra 
modelleringene. 
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4.7.5.5 Snøskred 

Topografien i de aktuelle dalsidene mot kartleggingsområdet i Brekkhus er generelt for bratte for 
akkumulering av store mengder snø. Dominerende vindretning er fra øst, som blåser gjennom 
dalen, mens nedbørbringende vind vanligvis kommer fra sørvest. Skredhistorikk fra SVV langs 
veiene i nærområdet støtter vindroser og lokalbefolkningens fortellinger om dominerende 
vindretninger, da de fleste snøskred har kommet fra dalsider som er i le for østavind (Teigdalen) 
eller i le for vind fra sørvest (veien mot Eksingedalen). Basert på feltobservasjoner og informasjon 
fra lokale innbyggere går det ofte snøskred i skråningene som ikke har direkte utløp til 
kartleggingsområdet. Imidlertid påvirker snøskred i disse områdene utløsning av sørpeskred (se 
eget avsnitt for sørpeskred). 

Den sør-sørvestvendte bratte bergskråningen ved Njuken har noen hylleformasjoner med gunstig 
helning (35-45°) for akkumulering av snø og utløsning av snøskred (se registreringskart i vedlegg 
7C). Ifølge lokale innbyggere kom det et flaksnøskred fra hylleformasjonene på 1960-tallet. På den 
tiden var det ikke tett vegetasjon på fjellhyllene da lokalbefolkningen utnyttet skogen i skråningen. 
Bortsett fra dette er det ingen kjent historikk om snøskred som har nådd kartleggingsområdet. I 
NVE Atlas er det registrert en snøskredhendelse ved Århus gård, der to unge menn med navn Århus 
omkom i snøskred i 1798. Dette er basert på kirkebøker, der det skrives at nærmere opplysninger 
mangler og at hendelsen kan ha skjedd i fjellet, noe som trolig er nærmere sannheten.  

Utløsningsområdene for snøskred i de nevnte hylleformasjonene er forholdsvis smale (<40 m), noe 
som begrenser muligheten for at større skred kan utløses. I tillegg er hyllene i dag bevokst av tett 
løvskog. Vanskelig tilkomst gjør skogsdrift lite sannsynlig. Flere lokale innbyggere forteller om 
hyppige, mindre hendelser med nedrasing av snø og is fra denne skråningen om vinteren. Den 
terrasserte bergskråningen vil fordele ev. skredmasser effektivt, og på grunn av bratt terreng vil det 
være begrensede snømengder tilgjengelig langs skredbanene. I underkant av den mest utsatte 
delen øst for Århus, der snøskred er delvis dimensjonerende i 1/100 faresone (Figur 36), er det 
ingen etablert bebyggelse. 

I skråningen sør for kartleggingsområdet er det observert avsetninger som viser hyppig nedrasing 
av snø blandet med stein og jord. Steil skråning med begrenset akkumulering av snø, samt en 
relativt lang avstand med et markert flatt område er faktorer som gjør at det er vurdert som lite 
sannsynlig at snøskred vil nå kartleggingsområdet i sør. 

I skråningen mot vest (mot Solhorgi) finnes det noen potensielle utløsningsområder for snøskred 
(Figur 35) både ved svaberget i øvre del av skråningen, samt i gryteformasjonen mot Botnagrovi 
(Figur 10 - vedlegg 7A). Topografien i skråningen mellom løsneområdene og kartleggingsområdet er 
forholdsvis slakt og variert, samt at avstanden er lang. I nederste del, vest for kartleggingsområdet, 
er det en fremtredende rygg med fordypning i bakkant, som vil fungere som en naturlig barriere 
mot ev. skred fra høyereliggende terreng i vest.  
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4.8 Område 8 – Li 

Delområde 8, Li, ligger i et øst-vest orientert dalføre ca. 12 km i luftlinje nordøst for Voss sentrum 
(Figur 1). Området utgjør ca. 2,3 km² og avstanden fra vest til øst er ca. 3,8 km (Figur 37).  

Kartleggingsområdet grenser i sør til Raundalselvi (Figur 38) som renner gjennom dalføret og som 
er laveste punkt i området 248 moh. Nordlig del av området ligger langs foten av Storebottseggi 
(1032 moh.) (Figur 37). Fv. 307 Raundalsvegen og Bergensbanen krysser gjennom dalføret.  

Befaring i området ble utført i terrenget 17. april og 28. mai 2018 av Frode Johannesen, Astrid 
Lemme og Asbjørn Øystese. Området ble befart fra helikopter 31. august 2018. 

 

 
Figur 37. Oversiktskart for delområde 8 ved Li. 

4.8.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområde Li ligger ved foten av fjellet Storebottseggi (1032 moh). Helningsgraden i nedre 
deler av området, på steder med dyrket mark og bebyggelse, varierer fra 10-30° med innslag av 
mindre bergskrenter i terrenget ovenfor enkelte av områdene. Terrenget oppover fjellsiden er 
preget av skogkledde skråninger, bergskrenter og slakere terrasserte områder.  

Bebyggelsen lengst vest i kartleggingsområdet ligger på kote 300-350, fra Urland lengst vest til 
Urdland stasjon ved Vålo lenger mot øst (Figur 37). Nord for bebyggelsen stiger terrenget kraftig 
ved Groveberget (Figur 37), som er en vertikal bergskråning som strekker seg fra kote 375 til ca. 
kote 485.  

Kolve, Ljostreet og Li er områder med bebyggelse som er lokalisert ca. midt i kartleggingsområdet 
(Figur 37). Området ligger på kote 400–475 og består av mye dyrket mark som ligger i skråninger 
med helninger på ca. 20-30°. Bergskrenter og brattere områder preger terrenget ovenfor 
bebyggelsen i dette området og strekker seg opp mot kote 750 før det flater noe ut. 
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Ved Kvåle lengst øst i kartleggingsområdet er det lokalisert en større bergskråning i overkant av 
bebyggelsen. Kvålsberget (Figur 38) strekker seg oppover i terrenget ca. fra kote 475 til 600. 
Terrenget flater deretter noe ut med et større myrområde ved Lianuten (Figur 37).  

Mesteparten av vannet som dreneres ned fra Storebottseggi (1032 moh.) dreneres mot nord og 
mot sørøst, i retninger vekk fra kartleggingsområdet ved Li. De største myrområdene ligger øst-
nordøst for det kartlagte området. Kun enkelte mindre bekker renner mot sør til Li, blant annet 
Kvernagrovi (Figur 38). Ellers er det mindre dreneringsveier, overflateavrenning og småbekker som 
sporadisk kommer til syne i overflaten i perioder med mye nedbør og/eller snøsmelting 
(registreringskart i vedlegg 8C). Kartleggingsområdet avgrenses i vest ved Urlandselvi (Figur 37) som 
renner mot sør ved Urland og går sammen med Raundalselvi like sørvest for kartleggingsområdet.  

I bunnen av dalsiden renner Raundalselvi som drenerer det meste av vannet fra fjellsidene i 
området mot sørvest, nedover mot Vossevangen og Vangsvatnet. 

Berggrunnen i kartleggingsområdet ved Li består hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis og 
migmatitt. Et mindre område lengst vest i området består av fyllitt og glimmerskifer (NGU 
berggrunnskart 1:50 000). 

Løsmassemektighet og -type varierer i kartleggingsområdet. Generelt består løsmassene av et 
usammenhengende eller tynt morenedekke og forvitringsmateriale over berg. Langs foten av 
Storebottseggi er det skredmateriale med ulik mektighet, hovedsakelig fra steinsprang og 
steinskred. Ved Raundalen kyrkje, langs Raundalselvi, er det et område med breelvavsetninger 
(glasifluviale avsetninger). Nord for kartleggingsområdet, i terrenget opp mot Storebottseggi, er det 
stort sett bart fjell, eller kun et tynt lag med lømasser over berg. 

Store deler av kartleggingsområdet i dalsiden er beitemark og dyrket jord. Vegetasjonen i 
skråningene består hovedsakelig av busker, løv- og granskog. 

4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner til følgende rapporter hvor skredfaren er vurdert i området rundt eller i det aktuelle 
kartleggingsområdet ved Li: 

 Rapport om skredfare ved Nedrestølen, Raundalen, Voss. 2009, geolog Inge Aarseth 

 Skredfarevurdering Lindberg, 615996-RIGBerg-NOT-001, 2015. Multiconsult 

   

4.8.3 Skredhistorikk 

Tabell 21 viser registrerte skredhendelser innenfor kartleggingsområdet. Alle de aktuelle 
hendelsene for dette området er registrert i NVE Atlas, andre kilder er undersøkt på samme måte 
som for øvrige delområder.  
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Tabell 21: Registrerte skredhendelser i kartleggingsområde Li.  

 

4.8.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall, samt sørpeskred i RAMMS debris flow. 

I bergskråningene i og nord for kartleggingsområdet er det modellert steinsprang langs 18 utvalgte 
profiler i RocFall. Profilene er satt i terreng der det er bratte, steile bergskrenter som kan være 
potensielle løsneområder for steinsprang. Det er observert urmasser og/eller andre tegn til nyere 
eller eldre steinsprangaktivitet i alle disse områdene. For detaljer av grunnlag og parametere, se 
Tabell 4 i kapittel 3.6. og vedlegg 8D-4.  

Resultater fra modellering av steinsprang i RocFall samsvarer med observasjonene av avsetningene 
fra feltarbeidet. Hvert resultat er vurdert separat med tanke på relevansen for de ulike faresonene. 

RAMMS modul for flomskred er benyttet til å modellere sørpeskred fra bekken Kvernagrovi som 
renner ned fra fjellet Storebottseggi. Det er modellert fra utvalgte løsneområder som representerer 
områder med potensiale for utløsning av store sørpeskred med lange utløp.  

Tabell 22. Parametere brukt ved modellering av sørpeskred i Li. 

Løsneområde ID Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Løsnevolum (m3) 

1 1000 0,05 3088 

2 1000 0,05 7030 

3 1000 0,05 5294 

4 1000 0,05 2853 

 

  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

37
22.07.1981

Steinsprang Reimegrend-

Urdland

+/- 10 m Skredtype: Stein NSB

38
27.03.1983

Steinsprang Reimegard-

Urdland

+/- 10 m Skredtype: Stein NSB

39
30.07.2008

Jordskred Raundalen us ikkert Skredet kom over Nedrestølen på sørs iden av 

Raudalselva. 100 m bredt og ødela  3 s tølshus . 

Astor Furseth

40
01.01.1868 

Snøskred Justdalen +/- 1 km Seter i  Justdalen, vest for Lindberg, ble sopt vekk av 

et digert snøskred. Ca. årsta l l  og plassering

Astor Furseth

41

26.11.1940

Løsmasseskr

ed, 

uspes i fi sert

Reimegard-

Urdland

+/- 10 m Skredtype: Stein/Jord. Stein og jordras . NSB

42

15.02.1795

Snøskred, 

uspes i fi sert

Li  i  Raundalen Kartref. 

vi lkårl ig 

plassert 

ved gården.

Snøskred som trol ig skjedde ved Li  i  Raunadalen. 

Anders  Nielsen Lie, 17 år, omkom. 

Astor Furseth

43 08.02.1928 Sørpeskred Bø +/- 500 m Skredet tok s tova, s ta l len og ei  bu ti l  Anders  Bø. Astor Furseth

45 02.03.1982 Steinsprang Urdland s tas jon +/- 10 m Skredtype:stein NSB

46
15.11.1873

Steinsprang Kolve +/- 500 m Flere s tore s teiner gikk mel lom gårdshusene på 

Kolve. Løsnet fra  fjel let. 10 m fra  nærmeste s tue.

Astor Furseth

47

17.05.1974

Løsmasseskr

ed, 

uspes i fi sert

Reimegard-

Urdland

+/- 10 m Skredtype: Stein/Jord. Stein og jordras . NSB

48 25.12.2011 Sørpeskred Urdland s tas jon +/- 10 m Skredtype: Vann/Snø/Is . Bnr 2320 km 370,800. NSB

49

05.03.2009

Løsmasseskr

ed, 

uspes i fi sert

Reimegard-

Urdland

+/- 10 m Skredtype: Jord. Jordras . NSB

53
15.05.1880

Jordskred Fagnastølen +/- 500 m Stort jordskred under berget Hesten, gikk nedover 

Vetlestølsberget,Raunetreet og s toppet på  Bjørku.

Astor Furseth
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4.8.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Li er vist i Figur 38 og i A3-format i vedlegg 8E. 

 
Figur 38. Faresonekart for delområde 8 ved Li. 

4.8.5.1 Steinsprang og steinskred 

Steinsprang vurderes som den meste aktuelle skredtypen i store deler av kartleggingsområdet. Det 
er flere høye bergskrenter og fjellskråninger innenfor det aktuelle området, samt i tilstøtende 
skrenter og fjellskråninger nord for kartleggingsområdet, i terrenget opp mot Storebottseggi. 
Bergskrentene i området består av til dels bart berg med sporadiske avløste bergpartier. 

Det er observert enkelte spor etter nylig steinsprangaktivitet i området, og observasjoner av 
skredavsetninger/skredurer langs nedre del av fjellskråningene bekrefter at det jevnlig går 
steinsprang fra fjellsidene.  

Sannsynligheten for steinsprang øker ved ugunstige forhold som fryse-/tineprosesser i berget eller i 
perioder med intens nedbør. Vår og høst er derfor perioder med økt fare for steinsprang.  

I Groveberget, som er en bergskrent ved Urdland lengst vest i området (Figur 38), er det avdekket 
flere løsneområder for steinsprang (Figur 2 - vedlegg 8A). Steinsprangsimuleringer utført i RocFall 
og feltvurderinger viser derimot at steinsprang fra denne bergskrenten ikke når bebyggelsen langs 
Kolvesvegen lengst vest i området, ved Davidhaug og Lassehaugen. Skreduren nedenfor 
bergskrenten bekrefter de skisserte utløpsgrensene for eventuelle fremtidige steinsprang og -skred 
i dette området. En større skredblokk som ligger lenger ute på jordet er trolig avsatt like etter den 
siste istid (Figur 1 - vedlegg 8A). 

Lenger mot øst kommer derimot enkelte bygg og boliger ved Grove og Urdland innenfor faresone-
grensen for steinsprang med sannsynlighet på ≥1/5000 (Figur 38). Dette gjelder blant annet bygg og 
uthus ved Kolvesvegen 28, 32, 44, 58 og 68. I deler av dette området er det observert spor etter 
tidligere steinsprang/-skred der noen store bergblokker er lokalisert på enkelte av jordene, like 
ovenfor boliger og uthus (Figur 3 - vedlegg 8A). Kilde og løsneområde til eventuelle fremtidige 
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steinsprang i dette området er flere mindre bergskrenter i den østlige forlengelsen av Groveberget. 
Sannsynligheten for at stein rammer byggene vurderes derimot som lav. Byggene ligger langt unna 
kildeområdet for steinsprang og er lokalisert i ytre deler av utløpsområdet. Jevn terrengskråning og 
tett vegetasjon vil bremse opp eventuelle skred og gi lave energibaner. De fleste steiner/blokker vil 
sannsynligvis stoppe lengre oppe i skråningen, før de når bebyggelsen. 

Videre mot øst er en vertikal bergskråning lokalisert like ovenfor bebyggelsen. Kolvesvegen nr. 67 
og 69 vurderes her til å ligge innenfor faresonegrense for steinsprang med sannsynlighet på ≥1/100. 
Et svært ustabilt bergparti er observert i bergskrenten (Figur 4 og 5 - vedlegg 8A). Bergpartiet ligger 
på et utglidningsplan med fall ca. 40° mot sør, i retning direkte mot bebyggelsen nedenfor. 
Sprekkene i bergpartiet er åpne. Simuleringer i RocFall indikerer at bergpartiet kun når ned til 
boligene i sjeldne tilfeller (1/5000), men vår vurdering er likevel at et eventuelt nedfall fra dette 
bergpartiet med stor sannsynlighet vil kunne nå boligene, grunnet størrelsen på bergpartiet og 
helningsgrad ovenfor og nedenfor veien. Eneste barriere mot et eventuelt nedfall er den lokale 
veien som er ca. 4 m bred. Nedenfor veien er helningen i terrenget ca. 35-40°, før det flater ut nede 
ved bebyggelsen. Faren for nedfall vurderes som høy, og vi anbefaler derfor at det utføres 
avbøtende tiltak i dette bergpartiet. 

I samme område ligger Kolvesvegen 71 og 74 innenfor faresone med sannsynlighet på ≥1/5000. 
Øvrige boliger i dette området ligger utenfor de skisserte grensene. Et bygg uten nr., men med 
gnr./bnr .129/5 ligger innenfor faresone med sannsynlighet på ≥1/1000.  

Det er også observert ustabilt berg i en bergskråning ovenfor Kolvesvegen 63 og 65, men vi 
vurderer her at steinsprang ikke vil kunne nå bebyggelsen. Dette skyldes at terrenghelningen 
nedenfor bergskrenten er vesentlig lavere og avstanden til bebyggelsen er større. Veien er også en 
barriere i dette området. Steinsprangsimuleringer bekrefter at eventuelle nedfall fra denne 
bergskrenten vil stoppe opp før bebyggelsen.  

Videre østover, ved Kolve (Figur 38), er det flere boliger, garasjer og uthus som kommer innenfor 
ulike faresonegrenser for steinsprang. Løsneområdet for steinsprang i dette området er en ca. 100 - 
150 m høy bergskråning som strekker seg fra Kolve i vest til Ljostreet lenger mot øst. I tillegg er det 
noen mindre bergskrenter som ligger nærmere enkelte av husene i området.  

Den øverste bergskråningen starter ca. 70-100 høydemeter ovenfor bebyggelsen, mens terrenget 
nedenfor bergskråningen ligger i omtrentlig stabil skredvinkel på 25-35°. Et område med tett 
granskog og vegetasjon i terrenget under den øvre bergskråningen vil etter vår vurdering bremse 
eventuelle steiner som kommer på rull, men et større steinskred vil ikke hindres av skogen i samme 
grad.  

Steinsprang som eventuelt når ned til bebyggelsen vil ha begrenset energi pga. skogen og 
jordsmonnets (inkl. latent skredur og skredblokker i terrenget) dempende effekt, samt at 
bebyggelsen ligger helt i utkanten av de vurderte utløpsområdene for skred. Det er registrert en 
skredhendelse i dette området i 1873 der flere store steiner gikk mellom gårdshusene på Kolve.  

Skredavsetninger i form av enkelte store skredblokker er registrert ved noen av eiendommene, 
spesielt på marken mellom Kolvesvegen 162 og 172. Dette er muligens spor etter skredet som gikk i 
1873. Kolvesvegen 162 og 172 er vurdert til å ligge innenfor faresonegrense med sannsynlighet 
≥1/1000. Tilhørende bygg for boligene, uthus, garasjer, låver osv. ligger også innenfor de 
tilsvarende faresonegrensene.   

Kolvesvegen 153 er vurdert til å ligge helt i ytterkant av området som vurderes som skredfarlig og 
ligger innenfor faresonegrense med sannsynlighet ≥1/5000. Boligen ligger utenfor skredbanen fra 
de nærmeste bergskrentene, noe som minker sannsynligheten for at stein kan komme helt ned til 
huset. I tillegg er terrengskråningen ovenfor huset jevnere og mindre bratt. 

Like øst for Kolve ligger Ljostreet hvor bebyggelsen er beliggende på en rygg-/kolleformasjon i 
terrenget. Like ovenfor bebyggelsen er det en liten berghylle som mest sannsynlig vil lede 
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steinsprang øst eller vest for boligene. Det er observert skredblokker i terrenget et stykke ovenfor 
og øst for bebyggelsen. Det er vurdert at ev. fremtidige steinsprang mest sannsynlig vil stoppe i 
dette området, og vil dermed ikke nå bebyggelsen. Dette er i tråd med simuleringer i RocFall som 
bekrefter de vurderte utløpsgrenser for steinsprang i området. 

Li ligger øverst i kartleggingsområdet, ca. på kote 470, like øst for bekken Kvernagrovi. De fem 
boligene/gårdene i dette området (Kolvesvegen 278 – 286 og 290) går alle klar av faresonegrensene 
for steinsprang og –skred. Det er flere bergskrenter ovenfor bebyggelsen i dette området, men de 
fleste ligger langt oppe i fjellet med stor avstand til bebyggelsen. En ca. 10 m høy bergskrent er 
lokalisert like ovenfor Kolvesvegen 284 og 286. Tett vegetasjon, terrassert terreng øverst og jevn 
helning på skråningen nederst under bergskrentene vil stoppe steiner fra å rulle særlig langt. Det er 
observert enkelte spor etter steinsprang langt oppe i skråningen der det er tydelig at steinene har 
stoppet ganske tidlig i den potensielle skredbanen. Det er ikke funnet noen skredavsetninger nede 
ved gårdene i dette området. Historisk er det ikke registrert noen steinsprang/-skred på Li. 

Et annet løsneområde for steinsprang finner vi ved Kvålsberget lengst øst i kartleggingsområdet 
(Figur 38). Det er observert en stor steinur i underkant av bergskrenten som vitner om jevnlig 
steinsprangaktivitet i dette området (Figur 6 - vedlegg 8A). Seks boliger ligger i underkant av 
bergpartiet Kvålsberget, der Kolvesvegen 292, 294 og 296 ligger i en klynge øverst i veien, mens 
Kolvesvegen 311, 319 og 324 ligger i en klynge litt lenger nede i veien. Den øverste husklyngen 
ligger et stykke lenger oppe i skråningen og er dermed nærmere løsneområdet for skred. Basert på 
observasjoner i felt, vurderinger av helningskart og simuleringer av steinsprang så vurderes 
Kolvesvegen 292 til å ligge innenfor faresonegrense med sannsynlighet ≥1/1000. Nabohuset 
Kolvesvegen 294 vurderes til å ligge innenfor grensen for faresone 1/5000, mens resten av boligene 
på Kvåle kommer utenfor faresonegrensene. Dette begrunnes med generelt stor avstand mellom 
bergskrent og bebyggelse, terrengformasjoner som gir andre retninger på skredløp, definert 
skredur som viser vanlig utløpsgrense for steiner og tett vegetasjon i skråningen.  

Det er heller ikke registrert noen historiske skredhendelser mot bebyggelsen på Kvåle. 

I tillegg finnes det flere mindre bergskrenter med lokal steinsprangfare i og ovenfor 
kartleggingsområdet som etter vår vurdering ikke vil ramme eksisterende bebyggelse. I de fleste 
tilfeller er avstanden fra utløsningsområdene til bebyggelse for stor og/eller at berget er lite 
oppsprukket, noe som gir mindre sannsynlighet for at steinsprang kan utløses. 

4.8.5.2 Jordskred 

Det er generelt lite løsmasser i de øvre og brattere delene av skråningene. Større løsmassemektig-
heter er konsentrert i dalbunnene (morene og elveavsetninger) og i stabile områder i skråningene 
(for eksempel i skredurer). På grunn av generelt lite løsmasser i de brattere deler av skråningene er 
vår vurdering at det er liten sannsynlighet for at det utløses løsmasseskred i det aktuelle området. 
Skogrydding i bratte skråninger kan generelt redusere stabiliteten til jord- og løsmasser og føre til 
økt avrenning og potensielt utløse løsmasseskred.  

Ovenfor de vestligste gårdene på Li (Kolvesvegen 278, 280 og 284) er det ryddet en mark som 
strekker seg ca. 60 høydemeter oppover i skråningen (Figur 7 - vedlegg 8A). Helningen på marken er 
fra 10-30°, noe som er bratt nok til å initiere løsmasseskred. Selv om løsmassemektigheten er 
begrenset vil økt avrenning fra fjellsiden kunne gi uheldige konsekvenser dersom forholdene ellers 
ligger til rette for det. I dette området går mye av avrenningen fra fjellskråningen i et eget bekkeløp 
like vest for marken (Kvernagrovi), noe som er gunstig i forhold til stabiliteten til jordmassene. I 
tillegg er det en mindre bekk like øst for marken der resterende overvann dreneres ned fra 
skråningen. Vi vurderer derfor at forholdene ikke ligger til rette for løsmasseskred i dette området. 
Vi fraråder ytterligere skogrydding her (markert som viktig skog). 

Mindre utglidninger av løsmasser i de nedre delene, langs veikanter og langs jernbanespor, kan 
potensielt utløses ved ekstremnedbør og ved snøsmelting på vårparten. Det er registrert flere slike 
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små jord- og løsmasseskred i området, blant annet på to lokaliteter langs jernbanesporet ved 
Reimegard-Urdland.  

Skred registrert som løsmasseskred kan også ofte være en kombinasjon av ulike skredtyper som 
flom-, sørpe- og/eller løsmasseskred.  

Historisk er det ikke registrert større jordskredhendelser i kartleggingsområdet. Utenfor 
kartleggingsområdet er det registrert større jordskredhendelser, både nordvest for og sør for Li (på 
andre siden av Raundalen). Grunnforholdene og skråningenes form ved disse områdene er vurdert 
til å være nokså ulik fra slik forholdene er ved Li, med generelt jevnt brattere fjellsider og mer vann 
som dreneres ned skråningene. 

4.8.5.3 Flomskred 

Det er ikke avdekket løsneområder for flomskred ved Li på grunn av lite tilgjengelige løsmasser i 
bratt terreng og langs bratte bekker og elver. Der det finnes løsmasser er disse grove, de vurderes å 
ha god dreneringsevne og det er ikke påvist ansamlinger av løsmasser store nok til å kunne danne 
flomskred. Innenfor kartleggingsområdet kan det derimot forekomme blandingsskred av løsmasser 
og sørpe, dersom sørpeskred river med seg stein og jord. 

Det er ikke registrert noen flomskred i kartleggingsområdet, men vi har observert spor etter 
utvasking av løsmasser der bekken har endret løp etter snøsmelting blant annet ved Ljostreet 
mellom Kolve og Bø (Figur 8 - vedlegg 8A).  

Spor etter utvasking langs bekkeløp etter ekstremnedbør er også tydelig flere steder i området, 
blant annet i en mindre bekk nedenfor Urdland stasjon. Dette er registrert som et sørpeskred, men 
er sannsynligvis en kombinasjon av disse to skredtypene. Slike mindre flom- eller sørpeskred har 
som regel få eller ingen store konsekvenser. Utvasking langs bekken Kvernagrovi er sannsynligvis 
forårsaket av sørpeskred, men er sannsynligvis også flomrelatert (Figur 11 - vedlegg 8A).  

4.8.5.4 Sørpeskred 

Basert på historiske skredhendelser i området, vurderinger og observasjoner i felt, samt 
strømningsmodeller utført i programmet RAMMS, vurderer vi at det er fare for sørpeskred langs 
bekken Kvernagrovi. Det er observert flere sår i terrenget langs bekkeløpet etter tidligere 
sørpeskred (Figur 9 og 10 i vedlegg 8A). Bekken krysser bebyggelsen ved Bø (ca. 400 moh.), 
jernbanen ved Øyafloten (ca. 330 moh.), og den krysser under Raundalsvegen på ca. kote 290. 
Bekken er lagt i rør under veier og jernbanen.  

Løsneområdet ved Kvernagrovi vurderes til å være et område oppe i fjellet som kalles Botnen, som 
ligger ca. 750 moh. Dette er et flatere myrområde hvor flere bekker går sammen, og som danner 
starten på Kvernagrovi. Terrengformen i dette området gjør at det kan akkumuleres større 
mektigheter med snømasser og is vinterstid. Overliggende terreng er bratt, noe som gir 
snøskredfare ned mot Botnen. Ved plutselig mildvær og nedbør i form av regn, vil is- og snø-
smelting kunne medføre at vannmettede snømasser kommer i bevegelse og/eller at Kvernagrovi 
blir oppdemmet eller mettet med en blanding av vann, is og snø. Simuleringer viser at vannet og is-
/snømassene stort sett vil følge bekkeløpet, helt til terrenget åpner seg ved markene. Her spres 
deler av massene utover, mens hovedstrømmen fortsatt vil følge bekkeløpet. Skred som tar nye 
veier er mindre sannsynlig og derfor indikert med faresone 1/1000 og 1/5000 etter skredets 
hastighet, trykk og flytehøyde. Ettersom det har forekommet skredhendelser i området er 
sørpeskred vurdert til å være dimensjonerende skredtype i området ved Kvernagrovi. 

Ved Bø, like vest for Kvernagrovi, kommer deler av bebyggelsen innenfor de skisserte faresone-
grensene for sørpeskred. Kolvesvegen 228 vurderes her til å ligge innenfor faresone 1/1000, mens 
tilhørende garasje og låve ligger innenfor faresone 1/5000. Modelleringer i RAMMS viser 
strømningsmønsteret til skred hvis det skulle spre utover elveløpet. Spesielt i terrenget vest for 
bekken er det potensiale for dette, da Kvernagrovi går i en sving mot øst ca. 625 moh. To 
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forhøyninger i terrenget like ovenfor bebyggelsen vil sannsynligvis føre mesteparten av 
skredmassene mellom Kolvesvegen 222 og 228, men det kan ikke utelukkes at massene tar andre 
retninger og treffer bebyggelsen. Kolvesvegen 222 går akkurat klar av 1/5000 faresonegrensen, 
men garasjen kommer innenfor. 

Det gikk et sørpeskred ved Bø (Figur 38) i skredåret 1928 (Tabell 21). Skredmassene fra Kvernagrovi 
traff en bolig samt tilhørende stall og bu. Det er også rapportert om et sørpeskred i en mindre bekk 
like ved Urdland stasjon i 2011, se beskrivelse av skredet i kapittel for flomskred.  

Det er også observert synlige spor etter et mindre sørpeskred ved et myrområde lenger vest i 
fjellet, ved Storhaugen (ca. 625 moh., Figur 38). Skredet har gått langs et mindre bekkeløp og har 
stoppet opp ved en lokal sti/vei på ca. 540 moh. Det vurderes at det er liten sannsynlighet for at 
sørpeskred i dette området kan ta seg videre nedover til bebyggelsen i kartleggingsområdet.   

4.8.5.5 Snøskred 

Det er kun registrert én snøskredhendelse innenfor kartleggingsområdet. Den skjedde trolig ved Li, 
som ligger øverst i kartleggingsområdet. I dag ligger det fem husstander/gårder ved Li. Skredet 
skjedde i 1795, der det ble rapportert om en omkommet person. Dagens vegetasjonsforhold med 
tett skog langt oppover i fjellet (se område markert med viktig skog på faresonekart i vedlegg 8E), 
gjør at det er vurdert som lite sannsynlig at snøskred i dag kan initieres i samme grad som på 17-
hundretallet. Dette var også en periode med kaldere klima, kjent som den lille istid.  

Det er ikke gjort observasjoner av knekte trær, snøskredtransportert materiale m.m. noen steder i 
kartleggingsområdet.  

Terrassert terreng i høyfjellet opp mot Storebottseggi gjør at eventuelle flakskred vil trolig ha 
begrenset utløpslengde og stoppe i lokale forsenkninger og flate områder høyt oppe i fjellet. 
Dominerende vindretninger fra vest gir heller ikke skavldannelser i de sørvendte skråningene 
ovenfor kartleggingsområdet på Li. Slik situasjonen er i dag vurderes det derfor som lite sannsynlig 
at snøskred skal kunne ramme eksisterende bebyggelse eller veg.  
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4.9 Område 9 – Mønsberget 

Kartleggingsområde Mønsberget ligger ca. 5 km øst for Voss sentrum (Figur 1) og strekker seg fra 
Bjørke i nord via gården Møn og til Opeland i sør, ( Figur 39). Mesteparten av området er øst for 
Fv13, Hardangervegen. 

Området utgjør ca. 2,75 km² og avstanden fra nord til sør er ca. 3,3 km ( Figur 39). 

Kartleggingsområdet ble befart til fots og med bil 17. og 26. april og 6. september 2018. 

 
Figur 39. Oversiktskart over kartleggingsområde Mønsberget. 

4.9.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet strekker seg fra kote 100 til ca. kote 400. De nordlige og sentrale delene, 
Bjørke-Møn-Veiso ( Figur 39), består av jordbruksareal samlet på store flate terrasser med mindre 
bergskrenter og avgrensede løsmasseskråninger lokalisert mellom terrassene. I de sørlige delene, 
hvor bebyggelsen er tettest, er det enda slakere, kun avbrutt av mindre, nokså loddrette 
bergskrenter. Mot øst og ut av kartleggingsområdet er terrenget nokså terrassert videre opp mot 
høyfjellet, med unntak av fjellsiden ved Mønsberget ( Figur 39) hvor det er en steil bergskråning 
(60-90° fra kote 350 - 500) øverst og bratt ur (30-40° fra kote 250 - 400) nederst. Mot vest og ut av 
kartleggingsområdet, Tjørehelleren-Bjørgo-Vivås (Figur 39), er sideterrenget slakere (15-35°) og 
stiger fra kote 150 - 400 hvor terrenghelningen etterhvert avtar.  

Det meste av vannet i kartleggingsområdet dreneres gjennom elvene Skutleselvi, Istadelvi og 
Horgjolo ( Figur 39). Med unntak av enkelte bekker som ble observert i skråningene øst og vest for 
kartleggingsområdet, er det få bekker som renner åpent i dagen. Dette skyldes i hovedsak at vannet 
fordrøyes i de sandrike terrassene (terrassene fungerer som akviferer), men også at vannet ledes 
ned i kisteveiter og kulverter.  

Berggrunnen i området består hovedsakelig av kvartsskifer/metasandstein og fylitt/glimmerskifer. 
Den høyereliggende bergskråningen ved Mønsberget-Opelandsberget består av ulike gneiser (NGU 
berggrunnskart 1:50 000). 
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Figur 40. Oversiktsbildet viser den dominerende bergskråningen Mønsberget øst for kartleggingsområdet. Bildet er tatt 
mot nordøst. 

Generelt består løsmassene av forvitringsjord over berg, med varierende mektighet. Løsmasse-
tykkelsen avtar mot stigende terreng, da det er flere synlige bergblotninger lenger oppe i terrenget. 
Langs Istadelvi og ned mot Bjørkemoen er det glasifluviale avsetninger. Ved Møn er det to områder 
med løsmasser som består av fyllmasser. 

Store deler av kartleggingsområdet er åpen beitemark og dyrket jord. Vegetasjonen i skråningene 
består hovedsakelig av busker og løvskog, med enkelte granfelt innimellom. I de sørlige delene av 
området er det en del furuskog, særlig på løsmassefattige rygger og koller. 

4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi kjenner til følgende rapport hvor skredfaren er vurdert i det aktuelle kartleggingsområdet ved 
Mønsberget: 

 Skredfarevurdering Bjørgamarka, 613911-RIGberg-NOT-001, 21.09.2012, Multiconsult 

 

4.9.3 Skredhistorikk 

Det er innhentet informasjon om tidligere skredhendelser fra tilgjengelige rapporter og intervjuer 
med lokale innbyggere. Det er ikke registrert skredhendelser i nasjonale databaser (NVE Atlas) eller 
andre kilder for dette delområdet. Det er registrert 3 skredhendelser i kartleggingsområdet ved 
Mønsberget, se Tabell 23. 
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Tabell 23. Skredhendelser ved kartleggingsområdet Mønsberget. For lokasjon, se ID-nummer på vedlegg 9C. 

 

4.9.4 Modeller og oppsett 

Det er modellert steinsprang i RocFall og Rockyfor3D. 

Innledningsvis ble Rockyfor3D benyttet som en første tilnærming til steinsprang i området. Se 
kapittel 3.6 for mer informasjon om modelleringsoppsett i Rockyfor3D. Steinstørrelse ble satt til 
0,5x0,5x0,5 m. Resultatene er benyttet til å tolke strømningsmønster for steinsprang. For 
resultater, se vedlegg 9D-1 og 9D-2. 

Det ble modellert steinsprang langs 2 utvalgte profiler i RocFall 6.0. Lokasjon til profilene, samt 
utvalg av modelleringsresultater er gitt i vedlegg 9D. For detaljer om grunnlag og parametere, se 
Tabell 4 i kapittel 3.6 og vedlegg 9D-3. 

I Mønsberget er en god del steinsprangavsetninger synlig i skråningene. Resultater fra modellering 
av steinsprang samsvarer hovedsakelig med observasjonene. De enkelte resultatene er vurdert 
separat med tanke på relevansen for de ulike faresonene. 

4.9.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Mønsberget er vist i Figur 41 og i A3-format i vedlegg 9E. 

 
Figur 41. Faresonekart for Mønsberget. 

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Registrert av

Steinsprang/ Nokså Trol ig jordskred som er ini tiert av s teinsprang.

jordskred eksakt Vær ved skredtidspunkt er us ikker.

169 1995 Steinsprang Stuvarjo Eksakt
Steinsprang. Stoppet mel lom to redskapshus. Dato 

og årsta l l  er omtrentl ig.
Lokal  innbygger

170 2015 Steinsprang Skutehammeren +/- 20 m
Steinsprang. Blokk landet på traktorveien og veien 

var s tengt i  noen dager. Dato og årsta l l  er omtrentl ig.
Lokal  innbygger

113 2016 Budeieskarvet Multiconsult
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4.9.5.1 Steinsprang 

Innenfor kartleggingsområdet er det flere bratte bergskråninger som er vurdert som potensielle 
løsneområder for steinsprang, både bergskråninger med begrenset høyde på rundt 10 m og høye 
bergskråninger som for eksempel Mønsberget. Steinsprangproblematikken er tilstede i deler av 
kartleggingsområdet, med de største bergskrentene øst i området og ellers mindre bergskrenter 
spredt i området. Uravsetninger i underkant av disse bergskråningene viser at det har løsnet 
blokker tidligere. I terrenget under de lave bergskrentene ble det observert få ferske steinsprang-
avsetninger, mens det ble observert vesentlig flere ferske steinsprangavsetninger i urområder 
under for eksempel Mønsberget. For de fleste av de lave bergskrentene er det vurdert at 
sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/100 (Figur 41). Begrunnelsen for fastsettelse av 
1/1000-sone eller 1/5000-sone for disse skrentene er at avsetningene er tolket til å være nokså 
gamle (flere blokker kan også tolkes til å være plukkblokker fra istiden), samt at bergmassen har 
strukturer med gunstig fallretning inn og ned i berget. I de lave skrentene hvor det er fastsatt en 
sannsynlighet for nedfall på ≥1/100 er det observert tydelige avløste bergblokker- og partier. Her er 
det også observert ferske steinsprangavsetninger. I de fleste lave bergskrentene i 
kartleggingsområdet har 1/1000 og 1/5000-sonen samme utstrekning. Bakgrunnen for denne 
vurderingen er at det er nokså slakt terreng i underkant av bergskrentene hvor utløpsområde for 
steinsprang er vurdert til å ha nokså kort rekkevidde, og fragmentene fra et eventuelt større 
steinsprang er vurdert til å ikke nå lenger enn det vil gjøre ved hyppigere steinsprang.  

I de større bergskråningene/fjellsidene øst for/i kartleggingsområdet, Mønsberget-Opelandsberget 
(Figur 41), er det stor sannsynlighet for nye nedfall. I dette området er det observert store avløste 
bergpartier og -blokker (Figur 1 - vedlegg 9A). Det er også partier i berget med overheng hvor det 
kan løsne ut store bergvolum. Men da det er stor avstand mellom disse løsneområdene og 
kartleggingsområdet, så er det vurdert at utenom en rubbhall og noen garasjer som havner 
innenfor 1/5000-sonen, er det ikke noen bygninger i dette området som kommer innenfor de 
skisserte faresonegrensene.  

Faresoner for steinsprang/steinskred er vurdert på bakgrunn av observerte avsetninger, 
bergforholdene i skråningene, erfaringer fra lignende områder og modellering fra RocFall og 
RockyFor3D.  

I forhold til eksisterende bebyggelse er det de lave bergskrentene i de midtre og sørlige delene av 
kartleggingsområdet som kan ramme enkelte boliger/bygg. 

Eneboligene rett øst for Fv13 (Tymbrålen 40, 42, 46 og 60) kan bli rammet av mindre steinsprang. 
Løsneområdene er steile bergvegger på 10-20 m høyde lokalisert rett bak bygningene (Figur 2 - 
vedlegg 9A). På befaringen ble det observert flere skråningsparallelle sprekker som kan føre til 
utvelting av blokker, samt gi overhengende bergblokker uten fot med større sannsynlighet for 
nedfall. Ved Tymbrålen 40, 42 og 46 er det kun mindre blokker og stein som kan løsne, og ev. 
fragmenter er vurdert til å ha kort rekkevidde. Nærheten til bergveggen gjør at bygningene havner 
innfor faresone med sannsynlighet ≥1/1000. Ved Tymbrålen 60 er det utført sikringstiltak i form av 
bolter, samtidig som det er identifisert avløste bergblokker og -flak som kan løsne og utgjøre en 
fare for boligen. 

Ved Stuvarjo (Opelandsvegen 142) er det avdekket løsneområder for steinsprang.  
Garasjene/redskapshus kan bli rammet av steinsprang og havner innenfor faresone med 
sannsynlighet ≥1/100. Steinblokker i bakkant av bygningene bekrefter at dette er et område med 
steinsprangfare. Ifølge eier av boligen ved nr. 142 kom det for 20-30 år siden en steinblokk som 
stoppet mellom redskapshusene. 

Fennavegen 110, 112 og bygning rett sør for 112 uten nr. kan bli rammet av steinsprang. 
Løsneområdene er steile bergvegger med avløste bergblokker og -flak. Stedvis er det overheng i 
berget hvor bergfragmenter kan velte ut uten støtte i fremkant (toppling) (Figur 3 - vedlegg 9A). 
Alle bygningene ved denne lokaliteten havner i faresone med sannsynlighet ≥1/100. Bakgrunnen 
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for dette er at byggene ligger så nær bergveggen (<5,0 m). Ved Opelandsvegen 214 havner deler av 
boligen innfor faresone med sannsynlighet ≥1/1000. Det er kun et par ustabile bergblokker og -flak i 
bergskrenten, men nærheten til bergveggen gjør at boligen havner innenfor denne sonen. 

Bak boligen ved Bjørkevegen 43 er det påvist flere partier med avløste bergblokker og -flak som kan 
ramme boligen med sannsynlighet ≥1/1000 (Figur 4 - vedlegg 9A). Begrunnelsen for at boligen 
havner innenfor denne sonen, er at potensielle steinsprang er vurdert til å ha løsneområde høyt 
oppe i bergskrenten, og dermed få nok energi til å treffe boligen. 

Ved Tjørnahaugane 29 er det noen mindre uthus som faller inn under 1/1000-sonen som 
begrunnes med identifikasjon av avløst berg rett bak bygningene. Spredte blokker og stein ved 
disse bygningene indikerer at dette er et område med en viss sannsynlighet for nedfall. 

Nedenfor Mønsberget er det en rubbhall og garasjer som havner innenfor faresone med 
sannsynlighet ≥1/5000 (Figur 5 - vedlegg 9A). Grunnen til at 1/5000-sonen er strukket så langt ned i 
dette området, er at det ikke kan utelukkes at det ved større steinsprang/steinskred fra 
Mønsberget kan komme fragmenter eller splinter fra større bergblokker og -partier som har lengre 
utløpslengde. Det er også avdekket uravsetninger helt ned til maksimal utløpslengde simulert i 
RocFall. De fleste av disse avsetningene er av eldre dato, og mange av blokkene kan være glasialt 
avsatt, men formen på steinene og bergarten de består av, tilsier at de er utløst fra Mønsberget. 

Ellers i området er det flere mindre bergskrenter med lokal steinsprangfare som etter vår vurdering 
ikke vil ramme eksisterende bebyggelse. I disse områdene er avstanden fra utløsningsområdene til 
bebyggelse for stor til at eventuelle steinsprang kan nå bygninger. Det er også bergskrenter med 
identifiserte løsneområder for steinsprang fra naturlig terreng langs lokale veger og traktorveger 
ved Tymbrålen og ved Bjørgamarki (Figur 41) hvor sannsynligheten for steinsprang er vurdert til å 
være ≥1/1000. 

I områdene bak bebyggelsen ved Møn og Bjørke (Figur 41) er det to aktive skiferbrudd. I disse 
skiferbruddene er det store områder med potensielle løsneområder for steinsprang. Da terrenget 
stadig endres, og vi ikke regner dem som naturlig terreng så er det ikke utarbeidet faresoner i disse 
områdene. I områder med eldre brudd som ikke er aktive eksempelvis mellom Mønsberget og 
Solhaugane, og i naturlig terreng langs tilkomstveg til skiferbruddet bak Bjørke, er det utarbeidet 
faresoner. Grunnen til at det er tegnet faresonene ved de eldre bruddene er fordi det er avdekket 
løsneområder for steinsprang i overliggende/tilstøtende terreng i Mønsberget. Steinsprang fra 
skjæringene i bruddene antas å ikke ha stor nok energi til å nå så langt som steinsprang fra terreng 
høyere oppe. 

4.9.5.2 Jordskred 

Det er ikke registrert noen jordskredhendelser i kartleggingsområdet. I områder med tykkere 
løsmasselag i de sentrale delene av kartleggingsområdet er det generelt for slakt terreng (<20°) til 
at jordskred kan utløses. Løsmassene i området har også god infiltrasjonsevne, da kornene er runde 
og store nok til at vann dreneres godt. Det er enkelte bratte partier (>20°) mellom terrassene hvor 
det potensielt kan skje begrensede utglidninger eller erosjon av løsmasser, men disse prosessene 
vurderes ikke til å utgjøre en reell skredfare i området, og vil ikke ramme bebyggelsen i området.  

Nedenfor huset ved Mønshaugane 25 er det en bratt skråning med helning mellom 30-45° hvor det 
ikke kan utelukkes utløsning av jordskred (Figur 6 - vedlegg 9A). Observasjoner av berg i foten av 
skråningen indikerer at det ikke er veldig tykke avsetninger, men terrenghelningen gjør at marka 
under skråningen havner innenfor faresone med sannsynlighet ≥1/5000.  

I tilstøtende skråninger i terreng øst og vest i kartleggingsområdet med brattere helning enn 30° 
vurderes det, at det enten er for terrassert eller for liten løsmassemektighet til at det er en reell 
fare for at jordskred kan ramme kartleggingsområdet.  

Omtrent 200 m utenfor områdeavgrensningen, litt sør for Budeieskarvet (Figur 41), er det observert 
et skred i terrenget som vi har valgt å definere som et jordskred (Figur 7 i vedlegg 9A). Jordskredet 
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er vurdert til å være utløst av et steinsprang ut i fra observasjoner av et arr/lysere parti i en liten 
bergskrent ovenfor utløpsområdet for skredet. Det presiseres at denne hendelsen likegodt kunne 
vært registrert som et steinsprang, da skredmassene inneholder mye stein. Skredet er 5-20 m bredt 
og har et nokså begrenset utløpsområde (maks. 50 m langt). Skredet har gått i et nokså bratt parti i 
skråningen, og ev. nye skred i samme område er vurdert til ikke å ramme eksisterende bebyggelse 
pga. lang avstand og terrassert terreng. 

4.9.5.3 Flomskred 

Det er ikke registrert flomskredhendelser i kartleggingsområdet. I området er det 3 elver med 
nokså bratt sideterreng. Det vurderes at høy vannføring, definerte elvegjel (Figur 8 - vedlegg 9A) og 
begrenset løsmassemektighet i tilgrensende skråninger gjør at det er lite sannsynlig at eventuelle 
jordutglidninger vil kunne demme opp elvene og danne flomskred. Det er heller ikke avdekket 
løsmasseskråninger med fine nok jordmasser og bratt nok terreng til at det kan utløses flomskred 
ved større nedbørsmengder.  

4.9.5.4 Sørpeskred 

Innenfor kartleggingsområdet er det ikke avdekket potensielle løsneområder for sørpeskred. I 
høyereliggende terreng (>400 moh.) rundt kartleggingsområdet er det ofte vedvarende snødekke i 
skråningene. Kartleggingsområdet ligger hovedsakelig under 400 moh. Lavereliggende områder er 
vanligvis snøfrie før avsmeltingen i høyereliggende terreng begynner for fullt, spesielt i østlige deler 
av kartleggingsområdet der solinnstrålingen vil være avgjørende for snøsmeltingen. Sørpeskred 
forårsaket av vårsmelting er derfor ikke vanlig mot kartleggingsområdet. Mangel på bekker hvor 
eventuelle sørpeskred kan utløses, er også faktorer som bidrar til at sørpeskred ikke er vurdert som 
en reell skredtype i området. På markene i området kan det under ekstremsituasjoner (mildvær 
etter store snøfall) føre til at snødekket blir vannmettet og går i brudd, men dette vurderes som lite 
sannsynlig da det svært sjelden kommer så store snømengder på en gang her ved Mønsberget.   
Ved vurdering av terrenget og bebyggelsens plassering vil ikke eksisterende bebyggelse rammes 
dersom et mindre sørpeskred skulle utløses under ekstremsituasjoner.  

4.9.5.5 Snøskred 

Det er ikke identifisert reelle løsneområder for snøskred i området. Skråninger i kartleggings-
området med terrenghelning på mellom 25 - 55°, som er bratt nok til at mindre snøskred kan 
utløses i det aktuelle kartleggingsområdet, er stort sett dekket av tett skog. Dersom skråningene 
hadde vært uten skog så kunne det potensielt gått mindre snøskred i bratt terreng under 
Mønsberget-Opelandsberget øst for kartleggingsområdet, men skråningenes terrasserte form 
og/eller lange avstand til kartleggingsområdet gjør at det er vurdert som svært lite sannsynlig at 
snøskred kan ramme bebygde områder i kartleggingsområdet. 
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4.10  Område 10 – Ygre 

Ygre er det minste delområdet og ligger ca. 6 km øst for Voss sentrum (Figur 1). Fv. 307 
(Raundalsvegen) og Bergensbanen går igjennom kartleggingsområdet (Figur 42). Hele 
kartleggingsområdet ligger i skrånende terreng på sørsiden av Gletten og stiger fra kote 100 til kote 
275. Området har en utstrekning (øst/vest) på ca. 1 km. Befaring til området ble utført 27.04.2018 
av Kaja Krogh, Astrid Lemme og Mariia Pihlainen. 

 
Figur 42. Oversiktskart over kartleggingsområde Ygre. 

4.10.1 Topografi og grunnforhold 

Sør for Fv. 307 er terrenghelningen under 25°, mens på nordsiden av veien eksisterer det enkelte 
partier med helning på 30-40°. Skråningen består stort sett av opparbeidet mark og partier med 
granskog og noe løvskog. I den nordvestre delen av kartleggingsområdet er det et steinbrudd på om 
lag 38 mål. I partiene med skog finnes det enkelte mindre, bratte bergskrenter på ca. 4-7 meters 
høyde. 

I følge NGUs berggrunnskart består berggrunnen i kartleggingsområdet hovedsakelig av kvartsskifer 
(metasandstein)/konglemerat, samt enkelte områder med fyllitt/glimmerskifer (Kvale & Ingdahl, 
1985). Disse bergartene ble registrert i skjæringer og bergskrenter i felt.  

Løsmassene i området består av morenemateriale opp til ca. kote 230 og forvitringsmateriale 
videre oppover i skråningen (Thoresen et al., 1995). 

Dreneringen i kartleggingsområdet består hovedsakelig av flere små bekker som renner på 
markene. På befaringstidspunktet var det lite vannføring i disse bekkene, til tross for smelteperiode 
og nedbør i forkant og under befaring. I tillegg dreneres vannet gjennom veigrøfter som krysser 
igjennom området.  
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Figur 43. Oversiktsbilde over kartleggingsområde Ygre. Avgrensningen av området i gult er omtrentlig. Bildet er tatt mot 
nordvest. 

4.10.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Det eksisterer ingen relevante utredninger/tidligere kartlegginger for det aktuelle området. 
Rapporter fra tilstøtende områder er undersøkt, men det er ikke funnet hendelser som har relevans 
for kartleggingsområdet.  

4.10.3 Skredhistorikk 

På NVE Atlas er det registrert en skredhendelse på jernbanen øst i kartleggingsområdet (Tabell 24). 
På befaring ble det observert en stikkrenne under jernbanen på dette punktet. Det er ingen andre 
kjente skredhendelser i delområdet.  

Tabell 24. Skredhendelser ved kartleggingsområdet Ygre. For lokasjon, se ID-nummer på vedlegg 10C 

 

4.10.4 Modeller og oppsett 

Det er ikke utført modellering av skred for kartleggingsområdet Ygre. 

4.10.5 Skredfarevurdering 

Faresonekart for delområde Ygre er vist i Figur 44 og i A3-format i vedlegg 10E. Vegskjæringer og 
skjæringer inne i steinbruddet i nordvest er ikke vurdert (Litle Grauo, Figur 44).  

ID Dato Skredtype Stedsnavn Nøyaktighet Beskrivelse Referanse

54 22.04.1999
Løsmasseskr

ed, uspes.
Ygre +/- 20 m

Jord-/steinskred i  forb. med "nytt løp". Stikkrenne er 

observert på lok.
NSB
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Figur 44. Faresonekart for delområdet Ygre.  

4.10.5.1 Steinsprang 

Innenfor kartleggingsområdet er det flere mindre bergskrenter med høyde 4-7 m som består av 
massivt berg med horisontal lagdeling (Figur 2 - vedlegg 10A). Det ble ikke observert steinsprang-
avsetninger under disse skrentene. Blokkene vist på registeringskart er antatt dannet i forbindelse 
med postglasiale prosesser (Figur 3 - vedlegg 10A). Steinsprangfaren vurderes derfor som svært 
liten (<1/5000) for disse bergskrentene. 

Ovenfor husene med adresse Grauavegen 26, 36, 34 og 32 er det en steil bergskjæring på opptil 7 
m. På skjæringstopp og videre oppover i terrenget ligger det potensielt løse blokker som ved 
ekstreme situasjoner kan løsne og nå vegen nedenfor. Det er derfor vurdert at Grauavegen 26, 36, 
34 og 32 ligger innenfor sonen med skredfare for steinsprang ≥1/5000.  

4.10.5.2 Jordskred 

Løsmassene består av morene og forvitringsjord, som kan inneholde finere materiale. Størst 
sannsynlighet for jordskred er det i områder hvor vann er involvert og hvor vannet kan ta nye veier. 
Ev. hendelser vil trolig være mindre utglidninger som skyldes terrenginngrep eller tette stikkrenner. 
Hendelsen fra 1999 skyldtes trolig at stikkrenna under jernbanen hadde gått tett, noe som førte til 
utglidning av fyllmasser ved siden av bekkeløpet. Dette betraktes som en lokal hendelse pga. 
terrenginngrep og sannsynligheten for større skred fra høyereliggende terreng er vurdert til å være 
svært liten.  

Det er observert en god del overflatevann på enkelte marker, men disse har generelt for lav helning 
(<25°) til at jordskred kan initieres (Figur 1 - vedlegg 10A). 

4.10.5.3 Flomskred 

På registreringskartet er det markert flere flomløp for å vise hvor vannet kan drenere ved ekstreme 
nedbørsmengder. Det er ikke registret avsetninger/geomorfologi som kan tyde på at det har gått 
flomskred. Det vurderes derfor at det ikke er flomskredfare i kartleggingsområdet. 
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4.10.5.4 Sørpeskred 

Det eksisterer ingen typiske bekker/elver og/eller områder hvor sørpeskred kan initieres. Det 
vurderes at det ikke er sørpeskredfare i kartleggingsområdet. 

4.10.5.5 Snøskred 

Det er ikke observert potensielle løsneområder for snøskred i kartleggingsområdet ettersom det 
ikke er større, sammenhengende partier i skråningene over 30°. Det milde klimaet i området gjør at 
snøen smelter raskt. Det er ikke registrert snøskredhendelser innenfor eller i terrenget ovenfor 
kartleggingsområdet. Det vurderes derfor at det ikke er snøskredfare i kartleggingsområdet. 
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Vedlegg A: Fotovedlegg (1A-10A) 

Vedlegg B: Helningskart (1B-10B) 

Vedlegg C: Registreringskart (1C-10C) 

Vedlegg D: Modelleringskart og modellresultater (1D-9D) 
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Vedlegg 1A 
 

 

Figur 1. Oversikt over skråningen ved Djukarstein i østlige deler av kartleggingsområdet. Bilde tatt mot øst. 

 

Figur 2. Utglidning av løsmasser langs skogsveien som er etablert i skråningen ved Djukarsteinen. Bildet er tatt mot 
sørøst.  
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Figur 3. Eksempel av potensielt ustabilt bergparti i skråningen ved Djukarstein, sett mot nordvest. 

 

Figur 4. Et steinsprang som har blitt stoppet av trær i skråningen ved Djukarstein. NB, forvitringsjord som dekker 
skråningen. Bildet er tatt mot sørvest. 
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Figur 5. Dyrvedalen, sett fra helikopter mot vest. 

 

Figur 6. Oversikt over Dyrvedalen, sett fra helikopter mot nord. Hovedelva Dyrvo i midten. 

 

Figur 7. Dyrvedalen, sett fra helikopter mot øst. 
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Figur 8. Tydelig vannerosjon i løsmasser ved Røte (på vestsiden av munningen til Dyrvedalen). Bildet er tatt mot 
nordvest. 

 

Figur 9. Typisk traktorvei i bratt skråning i Monsbakken (på vestsiden av munningen til Dyrvedalen). Bildet er tatt mot 
sørvest. 
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Figur 10. Flatehogstområde i bratt terreng ved Sandnesberget (litt nordøst for Bulken stasjon). Bildet tatt mot vest. 

 

Figur 11. Nærbilde av løsmasser som ligger i flatehogstområdet. Det er mye silt og leire i massene. 
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Figur 12. Oversikt over skråningsprofil ved Bulken jernbanestasjon. Bildet er tatt fra helikopter mot sørøst. 

 

Figur 13. Oversiktsbilde over løsneområder for steinsprang i den øverste høyeste delen av skråningen ovenfor Bulken 
stasjon. Bildet er tatt mot nordøst. 



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 1A: Fotovedlegg Bulken  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 7 av 10 

 

Figur 14. Bilde er tatt mot sørøst bak vollen lengst mot vest bak eiendom gnr./bnr. 15/2 ved Bulken stasjon. 

 

Figur 15. Bildet er tatt bak vollen lengst mot øst bak eiendom gnr./bnr. 15/2 ved Bulken stasjon, sett mot sørøst. 
Skråningen bak vollen stiger steilt mot løsneområdene lenger oppe. 
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Figur 16. Skredbane ved Svartaberget (skredhendelse ID-7), sett fra helikopter mot nord. 

 

Figur 17. Avsetninger (både jord og store steinblokker) ved skråningsfoten fra samme hendelsen som i forrige figur. 
Bildet tatt mot nordøst. 
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Figur 18. Oversikt fra helikopter mot vestlige deler av kartleggingsområdet (Bergshaugen, Flaga), sett mot sørøst. 

 

Figur 19. Oversikt mot Listreddalen nord for vestlige deler av kartleggingsområdet. Bergselvi vises på bildet. 
Depresjonene og søkkene i terrenget i dette området kan være potensielle løsneområder for sørpeskred. Bildet tatt fra 
helikopter mot nord. 



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 1A: Fotovedlegg Bulken  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 10 av 10 

 

Figur 20. Et eksempel av mindre bekker som ligger grunt i terrenget i vestlige deler av kartleggingsområdet. Bildet tatt 
mot sørvest. 

 

Figur 21. I flere steder i kartleggingsområdet skjer det vannstrømning utenfor definerte bekkefar ved mye nedbør, 
og/eller vannsig ut av skråning. Dette bildet er tatt vest i kartleggingsområdet, mot sørvest. 
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Vedlegg 1C 
ID Beskrivelse 

10 Opphopning av vann på jordet 

13 Mye knekte trær 

15 Noe grovere materiale. Trær vokser mer rett opp. 

16 Lite avløst berg i skråningen ovenfor her. 

17 Glattskurt bergskråning.  

18 Vannmettede løsmasser 

20 Vann på overflaten, drenerer ned i skråningen like vest for hus. Mye berg i 
dagen/bergskrenter i skråningen over huset. 

21 Vanndrenering på jorda 

22 Fare for tetting av rørinntaket. 

23 Bekk har erodert i løsmassene. Lite tegn til skade langs siden av bekken lenger oppe 

24 Løsmasser i en veiskjæring.  

26 90-graders vinkel rett før stein-kulverten. Uheldig dersom sørpeskred? flom har 
tidligere erodert oversiden av veien.  

27 Arr etter gammelt, lite jordskred. Noe sig-tegn på trærne rundt, både øst og vest. Mulig 
for vannmetting av masser 

29 Isbrann på jorda. Vann kommer ut i skråningen/jordet via kulvert. 

31 Vann ut på jordet 

32 Trær kan velte fra øverst i skråningen. Rotsprengning mulig. 

34 Vann følger delvis traktorvei, slak helning. 

35 Lite fare for opphopning, ikke løsneområde.  

36 Rotvelt. Mulig punkt hvor jordskred kan løsne. Stopper sannsynligvis før 
kartleggingsområde. 

37 Smalt, veldig definert gjel.  

38 Grop trolig dannet pga. fjerning av masser for å lage traktorvei 

39 Sig i løsmassene 

40 Elv går på berg. Bra åpning/dimensjon under broen 

42 Mulig opphopningssted (is/snø/greiner). Inntak har diameter = 1,5 m 

43 Elva kan potensielt flomme ut hit 

45 Avskoging og greiner i bekken. Nedenforliggende mark er slak og berg stikker ut i dagen 
i flere deler nedover her. 

47 Her har elveløpet gått tett og elva flommet (fulgte traktorveien). Åpning inntak 1,5 *1 

48 Bratt skråning med trær og sig-tegn på trærne. En del rotvelt.  Ingen bekkeløp, men 
fuktige løsmasser ovenfor punktet. Ser ikke berg i dagen langs skrenten. Er en liten 
"bakskrent" (1m) til en gammel utglidning?  

49 Elva renner på berg. Tynt med løsmasser rundt. Klassisk sørpeskredbekk.  

51 Trær står rett opp, ikke noe vann. 

52 Gammel vifteform med steinsprangavsetninger oppå. Inaktiv vifte nå. Renner en bekk. 
Noen ferske steinsprang.  

53 Liten bergskrent maks 10 m. Forvitret berg. Lite avløst. 
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54 Stabil bergskråning. 

55 10 m høy bergskrent. Lite avløst. 

56 Vann på avveie i skråningen. Noe leire/silt i massene. Potensielt løsneområde. Noen 
brattere kneiker der jordskred kan initieres. 

57 Dype spor traktorvei. Fall innover i skråningen. Mangelfull drenering 

58 Bratt skråning med tynt jorddekke. Mange mindre blokker.  

60 Noe berg nederst i elva men også mye løsmasser.  

62 Lite uttak. Ellers er det veldig tørt i bekkeleiet nedenfor, eroderer på berg, lite 
løsmasser i sidene. 

63 Bratt nok for utløsning av jordskred dersom finmassene blir vannmettet. Traktorveien 
påvirker drenering. 

64 Noe overflatevann som siger ut av jorda. Liten kneik i terrenget. 

65 Enkelte trær har tendenser til svanehals. Kan være et tegn på sig i jorda 

66 Store bergblokker bak hus. Gjelder flere områder i boligfeltet.  

67 Bred elv eroderer på berg. Bratt bergskråning opp til barnehagen. 

68 Voll vest. Anslagsvis 2-3 m høy på baksiden. Ikke spesielt steil. 

70 Dagens rør har noe begrenset inntak. Det er problemer med oppstuving av is og 
materiale her. Bekken lenger nede er steinlagt, men vann i avveier vil kunne erodere 
med seg masser. 

71 Voll midt. Anslagsvis 5m høy 

72 Noe bevegelse merkbar i støtteforbygningen nederst i skråningen. Svanehals på trær. 

75 Mange trerenner montert langs skogsvegen for å hindre erosjon. Positivt tiltak. 

76 Mange rotveltede gamle trær 

77 Dreneringsproblemer langs vei. Gravd en grøft i bakkant 

79 Kulvert under skogsvei. Bitteliten bekk på nedsiden. 

81 Stor konsentrasjon av vann, drenerer under traktorveien. Mulig løsneområde for 
jordskred rett oppfor vei der vann blir drenert i fra 

82 Stor sannsynlighet for steinsprang 

83 Lite potensiell fare her, definert elvegjel og langt inn i elvegjel for avsetningsevne 

86 Kildeområde for steinsprang og sekundæreffekt jordskred. Helning mot hus 35-40 
grader. Sig i jordsmonn. 

87 Skråning med potensiale for mindre utglidninger.  

89 Blokkene over gård er trolig plukket av isbre.  

90 Bergskråning m et avløst bergparti. En annen avløst blokk.  

91 God drenskap. Nylig laget kulvert. Men sannsynlighet for sørpeskred langs grovi. 

92 Bergskråning. Ikke avløst berg. Glattskurt. 

93 Mindre bergskrent liten sannsynlighet for steinsprang 

94 Mye vann på jordet nedover her. Usikker hvor mye løsmasser men pga. slak helning 
antar mer geoteknisk problemstilling 

95 Løsmasser har sklidd ut. Trær og løsmasser kan proppe elva 

96 Jordutglidning på jordet ovenfor elva. 

97 Tynt jordskred løsnet ved traktorveien, veldig lokal utglidning. 
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98 Veien har rast ut. Bruddkant 8m lang og 1 m dyp utglidning. 

103 De største/eldste trærne viser tegn til sig i løsmassene. Rotveltet og "dårlig" skog i 
området. Helning opp i 40 grader. 

104 Sørpeskredfare pga. opphopning i bekk  

105 Løsnet/utglidning av jordmasser ned mot elva. 

107 Det går en liten udefinert bekk like til høyre for innsynkningen. Ca. 25(?) grader bratt 
her. 

110 Traktorspor. Fine masser og bratt. 

111 Nylig hogstfelt. Hele området er potensielt løsneområde for jordskred. Stedvis min 1,5 
m med løsmasser.  

113 Stygt stort bergparti med sprekker i underkant og sidene 

114 Vann fra skråningen er ledet bort til elva, overkant jordet 

116 Dreneringstiltak på jordet ovenfor. 

117 Skogsvei. Mye finkornete løsmasser 

118 Traktorvei ved flatehogstfelt. Mye løsmasser. Veien ligger flatt i terrenget og kan samle 
vann. 

119 Fjellsikring utført bak hus, i skjæring. 

126 Noe erosjon langs skogsbilvei. Drenering langs vegen virker ok. 

129 Gammel skredløp. Mindre trær i løpet enn rundt. 

132 Forvitringsmateriale i hele skråningen 

133 Opphopning av vann på gammel kjerrevei. Brått skråning i underkant. 

137 Erosjon langs bekk. Dødt tre i bekkeløp potensiell fare for oppstuving av is og ev. 
sørpeskred. Løsmasser er i ferd med å rase ut, bekken kan erodere innover på jordet 

138 Mindre utvasking? Det er overflatevann på jordet like bak utglidningen. Elven går i 
definert løp. 

140 Traktorveien leder vann. Litt erosjon på nedsiden av veien.  

142 Grus og sand i elveløpet. Elva går relativt høyt i terrenget. 

143 Noe lite inntak på stikkrenne D = 70 cm.  

150 En liten bekk på jorda, begrenset drenering, helning <5 grader. 

155 Bekk i grove masser/berg 

157 Overflatevann 

160 Noe avløst berg men liten sannsynlighet for nedfall. 

162 Liten tykkelse på løsmasser, men spor i terrenget viser at elva har flommet. Elva renner 
på berg her. 

163 8 m høy bergskrent, noe avløst, kort utløpsområde. 

167 Den største flomskredbekken 40 grader. Bekk på berg, men kan transportere masser 
ovenfra og fra sidene av bekken, møter bekk 2 før veien. Liten mulighet for sørpeskred 
også. 

170 2 knekkpunkt med potensielt løsneområde for flomskred. Her kommer mye vann ned 
bøene i 2 søkkområder.  

172 Fuktige masser ovenfor skråningen sør for dette punktet 

174 Løsneområde for steinsprang i skråning ovenfor. 
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175 Utløpsområde for steinsprang 

178 Lang 20 m høy bergskrent med spredte avløste bergpartier og blokker, fare kun mot 
vei/grøft 

180 Avløst berg i skråningen i NØ. 

181 Stort parti med avløst berg rett øst for gjelet. Baksprekk tydelig.  

182 Elva går i veldig definert løp. Stor åpning under brua, ingen fare for tetting 

183 Er en del søppel fra naboene som kan være med på å tette bekken/oppstuving av is. 
Det kan løsne sørpeskred her. 

185 Steinsprangfare og mulig løsneområde for mindre flomskred i denne skråningen  

186 Lite erosjon langs bekken, men det er tilgjengelige løsmasser dersom stor vannføring. 

189 Ingen observert erosjon langs bekkefaret.  

193 Steinsprangblokkene bak huset fungerer nesten som en voll nå. 

199 Voll øst 

200 Isnedfall og steinsprang, mye historikk, tidligere befaring og vurdering fra vår 
2018/multiconsult. 
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Vedlegg 1D-5: Resultater fra simuleringer i RocFall - Bulken Rock Path End Locations 

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 4 av 4 

 

P
ro

fil 1
0

 

1
0

0
 sim

u
lerte stein

sp
ra

n
g

 

B
lo

kkstø
rrelse: 5

 kb
m

 

B
lo

kkfo
rm

: Su
p

er ellip
se^6

 (5
:6

) 

 

P
ro

fil 1
1

 

1
0

0
 sim

u
lerte stein

spra
n

g
 

B
lo

kkstø
rrelse: 5

 kb
m

  

B
lo

kkfo
rm

: Su
p

er ellip
se^6

 (5
:6

) 

 

P
ro

fil 1
2

 

1
00

 sim
u

lerte stein
spra

n
g

 

B
lo

kkstø
rrelse: 5

 kb
m

 

B
lo

kkfo
rm

: Su
p

er ellip
se^6

 (5
:6

) 

 



X

#

X

#

#
#

#

"

"

p

"

"

#

#

"

"

#

"

#

#

X

X

"

"

#

"

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-10

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 1E-1
Kartleggingsområde Bulken
Faresonekart

Skredfarekartleg g ing  i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartleg g ing sområde

X Flomskred

#V Andre problemstillinger

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



X

"

"

p

p

p

p

X

#

#

#

X

#
#

#

#

#

#

#

""

#

X

X

#

#

"

#

# #

#

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-10

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 1E-2
Kartleggingsområde Bulken
Faresonekart

Skredfarekartleg g ing  i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:8 000A3

Tegnforklaring
Kartleg g ing sområde

X Flomskred

#V Andre problemstillinger

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



#

#

X

#

#

#

#

#

#

#

"
"

#

X

X

#

#

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-10

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 1E-3
Kartleggingsområde Bulken
Faresonekart

Skredfarekartleg g ing  i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartleg g ing sområde

X Flomskred

#V Andre problemstillinger

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

# # #

p

p

p

p

"

"

#

"

p ±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-10

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 1E-4
Kartleggingsområde Bulken
Faresonekart

Skredfarekartleg g ing  i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartleg g ing sområde

X Flomskred

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



"

"

#

p

"

"

#

"

#

#

#

p

"

p

p

"

"

"

"

" "

"

#

#

"

p

p

p

"

p

p

p

p

p

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-03-14

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 1E-5
Kartleggingsområde Bulken
Faresonekart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

X Flomskred

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-22

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 1F
Kartleggingsområde Bulken
Skogspolygon

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:0 500 1 000 m

1:18 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde
Viktig skog



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 2A: Fotovedlegg Voss-Løno  
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Vedlegg 2A 

 

Figur 1. Oversikt over området fra Hellesneset til venstre, Storagrovi og Finneshagane til høyre, sett mot nord (bilde fra 
Norgei3D). 

 

 

Figur 2. Oversikt over Vossevangen fra Finneshagane til venstre til Bavallen og Tråstølen til høyre, sett mot nordvest 
(Norgei3D). 
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Figur 3. Oversikt over området under Lønahorgi (toppen til høyre), fra Tråstølen til venstre til Lønavatnet nede til 
høyre. Bildet tatt fra helikopter mot vest. 

 

Figur 4. Små bergskrenter med skifrig fyllitt/glimmerskifer gir steinsprang med kort utløp i området fra Hellesneset og 
østover mot Vossevangen. Bildet tatt mot øst. 
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Figur 5. Små bergskrenter i området Finneshagane-Aronstræet kan gi lokale steinspranghendelser med begrenset 
utløp, eksempel ved garasje i Orrefloten. Bildet tatt mot nordøst. 

 

Figur 6. Steinsprang fra bergskrenter over Mølstertunet er kjent for å utløse sekundære jordskred. 
Jordskredavsetninger (f.eks. haugen midt på bildet) er delvis modifisert av menneskelig inngrep. Bildet er tatt mot 
nordvest. 
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Figur 7. Hagahaugen i forkant og skråningen mot Ringheim, Trodo og Bavallen. Mindre bergskrent bak Hagahaugen. 
Ringheim er første gård til høyre. Bilde tatt fra helikopter mot nord. 

 

Figur 8. Steinsprangblokk som har stoppa i skogsveien over Hagahaugen. Blokka er flytta ut av veien i ettertid. Bilde 
tatt mot sør. 
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Figur 9. Steinsprang og steinskred under Langahorgi-Lønahorgi stopper på hylleformen ca. 570 moh. Enkeltblokker 
ytterst på hyllen er mest sannsynlig flyttet av andre skredprosesser. Bilde tatt fra helikopter mot nordøst. 

 
Figur 10. Staupsberget under Lønahorgi, med skiferbrudd (Helleberget) til venstre og bergskrenter bak gården Blikberg 
sentralt i bildet. Det restaurerte gårdstunet Staup oppe til høyre. Bilde tatt fra helikopter ca. mot nord. 
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Figur 11. Mellom Brekkereino 7 og 9 skadet et jordskred hus og biler i 2005. Bildet er tatt rett etter hendelsen, A) sett 
fra veien mot nordvest, B) sett fra løsneområdet mot sørøst (bilde Multiconsult). 

 
Figur 12. Eksempel på mindre jordskred ved Bauthus (Hellesneset-Finneshagane) i et område med helning >30° uten 
skog (midt i bildet), bilde fra NorgeI3D. 

B) 
A) 
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Figur 13. Jordskråningene over Hangursvegen 34-44 har bratte partier opp mot overliggende vei og skogkant, som er 
potensielle løsneområder for jordskred (Norgei3D). 

 
Figur 14. Jordskråning bak Hangursvegen 15-21 har bratte skråninger som kan være løsneområder for jordskred. I 
skogkanten er det eksponert berg som kan utløse blokker som beveger seg mot bebyggelsen med våte jordmasser. 
Bildet er tatt mot vest. 
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Figur 15. Bratt skråning (ca. 35°) med forvitringsjord under mindre bergskrenter i Kvernavegen 14, vest for 
Mølstertunet. Bilde tatt mot nord. 

 
Figur 16. Raviner i morenemasser over Bavallsvegen mellom Ringheim (til venstre) og Trodo (til høyre). Bildet tatt mot 
vest. 



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 2A: Fotovedlegg Voss-Løno  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 14. mars 2019   Side 9 av 11 

 
Figur 17. Skråningen bak gården Grevle, sett mot nordvest, viser den markante ryggen mellom kartleggingsområdet og 
høyereliggende terreng.  

 

 
Figur 18. Kulverten ved Raudstad der Storagrovi gjør en kraftig sving mot øst har kjente episoder med oppdemming av 
sørpe. Bilde tatt mot øst. 
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Figur 19. Samme utsnitt av flybilder fra 2006 og 2012 viser sørpeskredbanen langs elva bak Gjerdeskvål 
(www.norgeibilder.no/).  

  
Figur 20. Området ved Låven («Lauo») er et kjent løsneområde for snøskred: A) store sva der snøskred løsner hvert år, 
sett mot nord. B) Bekkeraviner, som renner ned fra høyereliggende terreng i sørvestlige deler av løsneområdet ved 
Låven, kan føre til hurtig vannmetning av snømassene og dannelse av sørpeskred (sett ca. mot nordvest). 

A) 
B) 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 21. Årdalen øst for Lønahorgi har store potensielle løsneområder for snøskred. Den slake dalbunnen og markante 
terrasser i høyereliggende terreng (Breiming, Bergsstølen) vil med stor sannsynlighet stoppe både snøskred og 
sørpeskred fra å nå kartleggingsområdet. Bildet tatt fra helikopter mot nordvest. 

 
Figur 22. Lønahorgi med vårsnø, viser betydelige snømengder, skavldannelse og bruddkanter til snøskred. Fra høyre; 
Årdalen, Horgadalen, Nonspresten og i bakkant Låven (Lauo) (GoogleEarth 2017). 

Årdalen 

Horgadalen 
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Tekst knyttet til infopunktene ved Voss-Løno  
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Vedlegg 2C 
ID Beskrivelse 

2 Tørr sesongbekk. Grove masser. 

3 Gammelt stabbur. Bratt skråning bak har mest berg i dagen der det er brattest. Store 
gamle trær, lite tegn til noe aktivitet. Lite sannsynlig for jordskred pga. definert større 
bekk som renner i nærheten og vil drenere vannet i området. 

4 Definert bekk renner på berg. Nedenfor veien er den lagt delvis i rør. Terrassert 
markant løp. 

6 Bekk renner på berg. Kjent sørpeskredproblematikk. 

7 God åpning her også. Like dimensjoner som ved nabobekken. Bredere løp, ikke like dyp. 

8 Sørpeskredbekk, oppstuving under broen. Trang bekkeløp nedover her også, masser 
har kommet i avveier lenger nede. 

9 Bekk er lagt i rør under parkeringen. Mulig at røren blir tett. 

10 Bra drenert vei på berg. Gammel kjerrevei med bra helning. 

11 Bratt 35-45 grader skråning med forvitret fyllitt/glimmerskifer. 

12 Rotvelt i bratt jordkneik, 40 grader skråning ned mot hus. 

13 Steinsprangfare, lokalt under bergnabben. 1/100 3 m fra skråning, 1/1000 større 
bergblokker 15 m. 

14 Steinsprang. Vil stoppe nedenfor skrenten. Skråningen slakter veldig ut. 

18 Delvis brattere skråning, men lite jord. Lite/ingen sig i trær, løvskog og kratt. 

19 Sesongbekk i grove masser.  

20 Steinsprang, men utløp kun maks til stien/grøfta. Ikke fare mot kartleggingsområdet. 

21 Drenering virker OK ved stien, og sti er "forhøyning" i terrenget. Fant ingen rør under 
veien, kun grøft bak som har fall mot øst til bekkeløpene der. 

22 Det er ingen synlige avsetninger i skråningen. Lite løsmasser, 10 cm til berg (øverste 
forvitringsjord og humusjord). 

23 Gammel igjengrodd ravine. Tett vegetasjon. 

24 Innmari tett blandingsskog. Ingen tegn til sig i massene. 

25 Bratt skråning 35-50 grader, antatt tynt løsmasse over berg. Granskog med 20-30 cm 
diameter, ca. 30 trær per 10x10 m område. 

26 Noe erosjon på kanten av stien, vann drenerer litt ukontrollert ned fra stien her. Bratt, 
men antatt tynt forvitringsjord over berg. Tett vegetasjon. 

27 Tett blandingskog, lite sannsynlig løsneområde når skogen er der. 

30 Tørr bratt og småterrassert bekkeravine i grove steinmasser, definert løp. Flom kan 
flytte på steinmasser. 

31 Vannerosjonsspor i stien, gjelder store deler av stien generelt. 

32 Sesongbekk i grove masser. Liten. 

33 Stor bekkeravine, definert løp, grove masser. 

34 Stor bekk delvis på berg, delvis i grove masser. Tett skog hele veien og nokså bratt 
terreng. 

35 Generelt finere masser i denne delen av skråningen, kan bli lettere vannmettet.  

36 Lite aktivitet ifølge lokale, avsetningene veldig gamle. Observert noen større 
sprekkeavløste bergpartier i skråningen. 



Vedlegg 2C  multiconsult.no 

Tekst knyttet til infopunktene ved Voss-Løno  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 2 av 2 

37 Stor bergblokk, granittisk. Berggrunnen i bergskråningen er fyllitt. 

40 Morenemasser 

41 Gamle raviner, overgrodd med busker og virker stabile/uten særlig aktivitet. Drenering 
sannsynlig å følge etablerte søkk. 

42 Raviner i tykke morenemasser. 

43 Raviner i tykk morene. Aktiv vannføring i bekkene fra skråningen. 

46 Stor blokk, granittisk (flyttblokk)? 

49 Morene 

52 Denne bakken delvis berg, delvis morene på toppen 

55 Tykk morene i nedre del skråning 

56 Gammel steinbrudd/masseuttak 

57 Gammel steinbrudd/masseuttak 

60 «Lauo», kommer hvert år... 

62 1978 snøskred lufttrykk knekte skogen her. 

63 Problemer med isnedfall, mindre stein i skråningsfoten. Noe overhengende partier kan 
være utløsningsområder for steinsprang men hovedsakelig ganske glattskurt berg.  

64 Steinsprang i hele skråningen, potensielt. Mulig også is. 

66 Gammel steinbrudd 

68 Tydelige skredavsetninger, steil skråning, lite aktivitet. Faresone begrenset. 

70 Dersom røret blir tett kan det forårsake ren flomproblem, såpass flatt. 

72 Moreneblokker spredt ut på jorda, virker som disse er flyttet av en massestrøm. 

73 Samme type skråning enn lenger vest. 

76 Skogsvei med ca.2m løsmasse"voll" her. 

77 Noen renner er vegetert og lite aktive, andre er åpne og renner på grove steinmasser. 

78 Det er tett løvskog i dag men noe sig i trærne. Tykkelsen på jordmassene kan variere 
mye, basert på observasjoner langs nye vegen (der var det ca.2 m). Garden vært her 
flere hundre år. 

79 Trang bekkedal i berg. Veien 1.5 år gammel. God drenering under vei. 

80 Grovt forvitret berg (glimmerskifer). Terrassert skråning. 

85 Glasifluviale masser. 

86 Bekk renner på berg. 

87 God åpning i kulverten, 1,5 x 2,5 m. På berg. 

88 Her sto det sauegjerde som ifølge lokale gjorde at bekken ble demmet opp og førte til 
jordskred ved Brekkereino i 2005 

89 Her ble løpet/kulverten tett og elven tok et nytt løp. Dette førte til jordskred som tok et 
hus nede ved jernbanen. Må vedlikeholdes 

91 Etter lengre tørkeperiode kom det torden og regn. Da klarte ikke jorden/bekken å ta 
unna vannet og den flommet over. Hus nr16 og huset nedenfor fikk vann og jord i 
kjelleren. 

95 Gammel masseuttak 
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Vedlegg 2D-7: Resultater fra simuleringer i RocFall – Voss-Løno Rock Path End Locations 
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Vedlegg 3A 

 

Figur 1. Den bratte fjellsiden på sørsiden av analyseområdet i Nærøydalen ruver nesten 800 m over dalbunnen. 
Fjellsiden deles i to av en utflatning/forsenkning om lag 400 moh. Huset ved Nærøydalsvegen 286 og skredvoll kan 
sees i nedre høyre hjørne. Bildet er tatt mot sør. 

 

Figur 2. Nordsiden av Nærøydalen. Oppsprukket berg og ur som består av relativt små fragmenter. Lengst øst går ura 
helt ned til Stalheimselvi. Bildet er tatt mot nord. 
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Figur 3. Terrassert skråning på nordsiden av Nærøydalen (lengst vest). Bebyggelse ved Sivlesøyni er i nedre del av 
bildet. Bildet er tatt mot nord.  

 

Figur 4. Brekkenipa og urmasser ved trinn i terrenget ca. 550 moh. Bildet er tatt fra helikopter, mot vest. 
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Figur 5. Brekkenipa til venstre og Brekkedalen til høyre. Oransje stiplet linje viser et område med redusert vegetasjon 
og knekte trær som ligger orientert nedover mot elva. Her går det nesten årvisse snøskred ifølge de lokale. Bildet er 
tatt mot nordvest. 

 

Figur 6. Nordsiden av Stalheimsnipa, hvor det i tidligere tider løsnet store snøskred. Nå er fjellsiden delvis vegetert, 
men enkelte skredløp er synlige. Skaret nederst i bildet leder ned til «Holdeplassen». Bildet er tatt mot sør.  
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Figur 7. Oransje stiplet linje indikerer område der trær er skadet etter snøskred våren 2018. Oransje pil viser hvilken 
orientering trærne har i ulike deler av polygonet. Bildet er tatt mot nord. 
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Figur 8. Blokker og trær som er fraktet av snøskred langs bekkeløpet nordvest for Stalheim hotell. Bildet tatt mot vest. 

 

Figur 9. Brekkenipa og områder med redusert vegetasjon. Fuglahaugen er ligger til venstre for hotellet (skogkledd). 
Bildet er tatt fra helikopter, mot nordøst. 
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Figur 10. Brekkenipa sett fra sørøst (ved Fyre). Marabotn er markert i oransje stiplet linje. Bildet er tatt 11.april 2018.   

 

Figur 11. Store områder på Brekkenipa hvor det potensielt kan akkumuleres store mengder snø og utløses snøskred. 
Skålformen til venstre i bildet er Marabotn. Bildet er tatt mot nordøst. 
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Figur 12. Flyfoto fra 1972. 

 

Figur 13. Flyfoto fra 2007.  
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Figur 14. Åpne og slake områder i skogen mellom og nedenfor Midmorgehaugane og Øvstaskaret. Berg i dagen kan 
blant annet sees i venstre del av bildet.  
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Vedlegg 3C 
ID Beskrivelse 

40 Gammel ur 

43 Gammel ur 

45 Oppbløtt underlag 

50 Liten bekk 

51 Stein på beitemark, mulig transportert hit med snøskred. 

53 Trær ligger nedover skråningen, flest små/unge. 

54 Bekk delvis på berg.  

55 Bekk på berg 

57 Gammel ur. Renner vann. 

58 Små (unge) trær som ligger nedover skråningen. 

60 Bekk på berg 

63 Gammel ur 

64 Terrassert terreng 

66 Ulike generasjoner av trær langs bekken 

67 Ulike generasjoner av trær langs bekken 

68 Bekk på berg 
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Figur 1. Oversikt over skråningen ved Taulen sør i kartleggingsområdet. Store blokker rundt gård og campingplass og mellom bygg. 
Store overheng i berget. Bildet tatt mot nordvest. 

 

Figur 2. Store, gamle skredblokker på Taulen camping. Bildet er tatt mot nord.  
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Figur 3. Store overhengende partier over Taulen campingplass, sett mot nordvest. 

 

Figur 4. Ytre Kvormo med bergveggen over og spredte mosegrodde steinsprangblokker i skråningen bak bebyggelsen, sett mot nord. 
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Figur 5. Indre Kvormo med stor steinsprangblokk ved tuftene av de gamle gårdshuset, sett mot nordøst. 

 

Figur 6. Bergskrenten fra Indre Sundve til Gavle/Sausjord der Engjalandsvegen krysser denne, sett mot nord. 
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Figur 7. Veien gjennom bergskrenten ved Ytre Sundve. Grunneier har bygd veien og rapporterer om flere steinspranghendelser ned 
på veien i nyere tid. Bildet er tatt mot vest. 

 

 

Figur 8. Skreblokk mellom Vossestrandvegen 838 og 842 fra skredhendelse i 2012 (ID-90). Anslått til ca. 8-10 X 15 m. Bildet er tatt 
mot nordøst 
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Figur 9. Bratt jordskråning mot Sundveshaugen, helning opp mot 45°, Gavle Voss (Foto: Google street view), sett mot øst. 

 

 

Figur 10. Skråningen bak Vossestrandvegen 888 og 890 der beboere melder om sig i jordmassene. Bergskrenter i skogen. Bildet er 
tatt mot nord. 
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Figur 11. Østlig dalside i sørlige deler av kartleggingsområdet, fra Ytre Kvormo til venstre og Taulen camping til høyre over elva. 
Dalsiden er preget av åpne raviner gjennom skogen i nedre del, og åpne bekkefar med hyppige sørpeskred, som starter fra 
høyereliggende terreng. Se bekkefaret Skårsetgroa (markert med gul pil) som renner ned til gården Skogstad. Bildet tatt fra 
helikopter mot sørøst. 
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Figur 12. Gimleelvis nedskjæring langs Engjalandsvegen nordvest for kartleggingsområdet. Spor etter jordskred mot elveløpet er 
synlig langs sidene til elven. Bildet er tatt mot sørøst. 

 

Figur 13. Gamle urmasser i terrenget nord for Vinjo. Bilde tatt mot øst. 
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Vedlegg 4C 
ID Beskrivelse 

111 Mange blokker samlet i en haug, mulig disse er flyttet hit manuelt. 

112 En enslig blokk ca. 1 m3, mulig den er flyttet hit. 

113 Generelt mer fast berg her, ikke så mye overheng. Mindre ting kan komme men 
stopper sannsynligvis i ura. 

114 Tynt morenedekke, stedvis berg i dagen. Noen steinsprangblokker, skifrig/fylittisk. 
Stedvis tett skog, lite tegn til sig på trærne. 

115 Svære skredblokker, gamle. 

116 Tjukk morene 

119 Grove blokker langs elveløp, blitt transportert. Bekken renner på berg. Generelt en god 
del massetransport i bekken. Bekken har mange små sidebekker, som renner i/under 
urmassene. 

122 Bekkeløp fossefall. 8 m fall, 10 m bredt, renska til berg. En del stein og blokk i elveløp. 

123 Tynt løsmassedekke. Berg i dagen flere steder. 

124 Ravine uten fast vannføring. Mye grove blokker ca. 1 m3. Skogen ligger nede, aktiv 
sørpeskredbekk. 

125 Foss 7 m fall. Bredt løp uten skog 

126 Meget utsatt mellom begge elvene, og godt utover til sidene. Fortelling om store 
sørpeskred ved disse to bekkene.  

127 Ravine. Blokkstørrelse som er transportert < 1m3.  

128 Den andre sørpeskredbekken, i grove masser, mye energi. 

129 Stein i ravine, mindre aktivt løp.  

130 Elva delvis på berg her, har flyttet på svære stein (2m3). Aktiv massetransport av store 
blokker i elven. 

132 Noen ustabile blokker, rotsprengning 

133 Bekk lagt i rør under jorda, kommer i dagen her og fortsetter ned i skogen. Grove 
steinblokker på berg. 

136 Lokal har hørt isnedfall om vinteren. Hørt om at det også drar med seg steiner. Gjelder 
store deler av dette løsneområdet  

138 Gammel ur. Ikke reelt løsneområde her fordi det er svaberg. En og annen avløst blokk i 
overkant som i verste fall vil skli noen meter nedover.  

139 Glasifluvial ur, store blokker. 

183 Menneskelig modifisert drenering. Kunstige leveer. Gravemaskin i beredskap. 

184 Elva går i berg. 

185 Grove blokker, ingen fare for jordskred 

186 Svaberg uten noe avløst 

187 Mange bekker i grove masser i dette området. Bekkene trolig vasket finstoffet, grove 
masser igjen. 

188 Lite aktivitet i skråningen. 

189 Grove masser her, ingen jordskredfare. Slakt svaberg uten skredfare der berg er i 
dagen. 
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191 Morene masser, grove stein. Ca. 30 grader. Stabilt. 

193 Område her meget utsatt dersom større skred løsner. Svær overheng rett ovenfor. 

194 Nokså stygt bergparti rett ovenfor her. 

195 Bedre fjell her, glattskurt, terrassert ift. overliggende terreng. 

 






  

!(

!(

!(

!(

!(

90

146

147

153

154

114

115

123 132
136

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4C-1
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Registreringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH/ASTL AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:6 000A3

Tegnforklaring

!( Skredhendelser

_̂ Aktiv erosjon

Sikringstiltak

"! Infopunkt
Sporlogg bakke
Sporlogg drone
Sporlogg helikopter

" " Skredkant
Skredhendelse linje
Skredbane

G G GH H H Ravine/bekkenedskjæring

Løsneområde steinsprang/steinskred
Løsneområde snøskred
Løsneområde sørpeskred
Løsneområde flomskred
Løsneområde jordskred
Skredmateriale
Steinsprang-/steinskredavsetning
Snøskredavsetning
Jord- og flomskredavsetning Steinsprangblokk
Vifte, uspesifisert

Bekk/vassdrag

Kartleggingsområde

Rygg

Berg i dagen

H Flomløp/sesongaktiv bekk



!(
90

183

184

191

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4C-2
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Registreringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:6 000A3

Tegnforklaring

!( Skredhendelser

_̂ Aktiv erosjon

Sikringstiltak

"! Infopunkt
Sporlogg bakke
Sporlogg drone
Sporlogg helikopter

" " Skredkant
Skredhendelse linje
Skredbane

G G GH H H Ravine/bekkenedskjæring

Løsneområde steinsprang/steinskred
Løsneområde snøskred
Løsneområde sørpeskred
Løsneområde flomskred
Løsneområde jordskred
Skredmateriale
Steinsprang-/steinskredavsetning
Snøskredavsetning
Jord- og flomskredavsetning Steinsprangblokk
Vifte, uspesifisert

Bekk/vassdrag

Kartleggingsområde

Rygg

Berg i dagen

H Flomløp/sesongaktiv bekk
















 















!(

168

133

138
139

185

186

188

189

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4C-3
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Registreringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:6 000A3

Tegnforklaring

!( Skredhendelser

Sikringstiltak

"! Infopunkt
Sporlogg bakke
Sporlogg drone
Sporlogg helikopter

" " Skredkant
Skredhendelse linje
Skredbane

G G GH H H Ravine/bekkenedskjæring

Løsneområde steinsprang/steinskred
Løsneområde snøskred
Løsneområde sørpeskred
Løsneområde flomskred
Løsneområde jordskred
Skredmateriale
Steinsprang-/steinskredavsetning
Snøskredavsetning
Jord- og flomskredavsetning Steinsprangblokk

 Spor etter sørpeskred
Vifte, uspesifisert

Bekk/vassdrag

Kartleggingsområde

Rygg

Berg i dagen

H Flomløp/sesongaktiv bekk

Skogsvei



 






 



 











 



!(

!(
!(!(!(

!(

!(

84

85

868788
89

168

111

112113

116

119

122
124

125

126

127

128

129

130

133

187

193

194

195

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4C-4
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Registreringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH/MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:5 000A3

Tegnforklaring

!( Skredhendelser

Sikringstiltak

"! Infopunkt
Sporlogg bakke
Sporlogg drone
Sporlogg helikopter

" " Skredkant
Skredhendelse linje
Skredbane

G G GH H H Ravine/bekkenedskjæring

Løsneområde steinsprang/steinskred
Løsneområde snøskred
Løsneområde sørpeskred
Løsneområde flomskred
Løsneområde jordskred
Skredmateriale
Steinsprang-/steinskredavsetning
Snøskredavsetning
Jord- og flomskredavsetning Steinsprangblokk

 Spor etter sørpeskred

Vifte, uspesifisert

Bekk/vassdrag

Kartleggingsområde

Rygg

Berg i dagen

H Flomløp/sesongaktiv bekk

Skogsvei
Levee









 











 



!(

!(
!(!(!(

!(

!(

84

85

868788
89

168

111

112113
116

119

122
124

125
126

127

128

129

130

133

187

193
194

195

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4C-5
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Registreringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH/MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:8 500A3

Tegnforklaring

!( Skredhendelser

Sikringstiltak

"! Infopunkt
Sporlogg bakke
Sporlogg drone
Sporlogg helikopter

" " Skredkant
Skredhendelse linje
Skredbane

G G GH H H Ravine/bekkenedskjæring

Løsneområde steinsprang/steinskred
Løsneområde snøskred
Løsneområde sørpeskred
Løsneområde flomskred
Løsneområde jordskred
Skredmateriale
Steinsprang-/steinskredavsetning
Snøskredavsetning
Jord- og flomskredavsetning Steinsprangblokk

 Spor etter sørpeskred

Vifte, uspesifisert

Bekk/vassdrag

Kartleggingsområde

Rygg

Berg i dagen

H Flomløp/sesongaktiv bekk

Skogsvei
Levee



1

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-17

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4D-1
Kartleggingsområde
Kvormo-Vinje
Modelleringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

KAJAK AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:6 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

RocFall-modellering steinsprang
Profiler

$1 Maks utløp
$1 Flest stopper
_̂ Løsneområde

Løsneområder sørpeskred

RAMMS-modellering sørpeskred
Maks flytehøyde [m]

0 - 0.1
0.1 - 0.6
0.6 - 1.3
1.3 - 2.2
2.2 - 5.2

Rockyfor3D-modellering steinsprang
Reach probability [%]

1.2 - 1.6
1.7 - 2.7
2.8 - 4.7
4.8 - 7.8
7.9 - 12.5
12.6 - 18.8
18.9 - 27.8
27.9 - 41.2
41.3 - 63.9
64 - 100



±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-17

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4D-2
Kartleggingsområde
Kvormo-Vinje
Modelleringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

KAJAK AØ
Kontrollert av:0 250 500 m

1:6 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

RocFall-modellering steinsprang
Profiler

$1 Maks utløp
$1 Flest stopper
_̂ Løsneområde

Løsneområder sørpeskred

RAMMS-modellering sørpeskred
Maks flytehøyde [m]

0 - 0.1
0.1 - 0.6
0.6 - 1.3
1.3 - 2.2
2.2 - 5.2

Rockyfor3D-modellering steinsprang
Reach probability [%]

1.2 - 1.6
1.7 - 2.7
2.8 - 4.7
4.8 - 7.8
7.9 - 12.5
12.6 - 18.8
18.9 - 27.8
27.9 - 41.2
41.3 - 63.9
64 - 100



12

13

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-17

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4D-3
Kartleggingsområde
Kvormo-Vinje
Modelleringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

KAJAK AØ
Kontrollert av:0 200 400 m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

RocFall-modellering steinsprang
Profiler

$1 Maks utløp
$1 Flest stopper
_̂ Løsneområde

Løsneområder sørpeskred

RAMMS-modellering sørpeskred
Maks flytehøyde [m]

0 - 0.1
0.1 - 0.6
0.6 - 1.3
1.3 - 2.2
2.2 - 5.2

Rockyfor3D-modellering steinsprang
Reach probability [%]

1.2 - 1.6
1.7 - 2.7
2.8 - 4.7
4.8 - 7.8
7.9 - 12.5
12.6 - 18.8
18.9 - 27.8
27.9 - 41.2
41.3 - 63.9
64 - 100



1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13 14
15

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-17

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4D-4
Kartleggingsområde
Kvormo-Vinje
Modelleringskart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

KAJAK AØ
Kontrollert av:0 400 800 m

1:9 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

RocFall-modellering steinsprang
Profiler

$1 Maks utløp
$1 Flest stopper
_̂ Løsneområde

Løsneområder sørpeskred

RAMMS-modellering sørpeskred
Maks flytehøyde [m]

0 - 0.1
0.1 - 0.6
0.6 - 1.3
1.3 - 2.2
2.2 - 5.2

Rockyfor3D-modellering steinsprang
Reach probability [%]

1.2 - 1.6
1.7 - 2.7
2.8 - 4.7
4.8 - 7.8
7.9 - 12.5
12.6 - 18.8
18.9 - 27.8
27.9 - 41.2
41.3 - 63.9
64 - 100



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 4D-5: Resultater fra simuleringer i RocFall – Kvormo-Vinje Rock Path End Locations 

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019  Side 1 av 1 

Vedlegg 4D-5 

 

P
ro

fil 1
 

1
0

0
 sim

u
lerte stein

sp
ra

n
g

 

B
lo

kkstø
rrelse: 1

 kb
m

 

B
lo

kkfo
rm

: Su
p

er ellip
se^6

 (5
:6

) 

 



±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Karte t e r utarbe ide t av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4E-1
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Faresonekart

Skre dfare kartle gging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone  33N

HPH/ASTL AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartle ggingsområde

X Flomskre d

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Ste insprang
k Snøskre d
p Sørpe skre d

# Jordskre d



±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4E-2
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Faresonekart

Skredfarekartleg g ing  i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 000A3

Tegnforklaring
Kartleg g ing sområde

X Flomskred

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4E-3
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Faresonekart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:6 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

X Flomskred

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-15

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4E-4
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Faresonekart

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

HPH/MHP AØ
Kontrollert av:0 250 500m

1:5 500A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

X Flomskred

Faresoner med årlig sannsynlighet
≥100
≥1000
≥5000

Dimensjonerende skredtype
" Steinsprang
k Snøskred
p Sørpeskred

# Jordskred



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

±

Oppdrag:
Koordinatsystem:

Kartet er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE
2019-01-22

Utarbeidet av:Dato:

Vedlegg 4F
Kartleggingsområde 
Kvormo-Vinje
Skogspolygon

Skredfarekartlegging i Voss kommune
ETRS 1989 UTM Zone 33N

MHP AØ
Kontrollert av:

0 500 1 000 m

1:18 000A3

Tegnforklaring
Kartleggingsområde
Viktig skog



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 5A: Fotovedlegg Oppheim  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 1 av 7 
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Figur 1.Bratt terreng i skråningen nord for Oppheimsvatnet. Bildet er tatt mot nordvest.  

 

Figur 2. Bratt skrent ved Bergshaugen. Partiet midt i bildet er avløst. En mindre blokk har stanset i trærne til høyre i 
bildet. Bildet er tatt mot øst.  



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 5A: Fotovedlegg Oppheim  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 2 av 7 

 

Figur 3. Knekte trær i nedkant av bergskrent. Bildet er tatt mot sør. 

 

Figur 4. Diorittisk gneis (?) på Bergshaugen. Foliasjonen faller ca 40° mot NØ og danner mindre overheng. Bildet er tatt 
mot øst.  
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Figur 5. Stein og blokker av skifrig karakter langs en ravine ved Urheim. Bildet er tatt mot nord. 

 

Figur 6. Slåttmark ryddet for stein, og steinene er samlet i haug. Bildet er tatt mot V. 
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Figur 7. Steiner samlet i hauger og steingarder gjør det vanskelig å se utløpslengden på gamle steinsprang. Bildet er 
tatt mot NØ. 

 

Figur 8. Store avløste bergpartier (midt i bildet) ved Løn. Bildet er tatt mot nordvest. 
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Figur 9. Oversiktsbilde over området Kvamme. Bildet er tatt mot nord.  

 

Figur 10. Antatte, eldre steinsprangblokker ved Kvamme. Bildet er tatt mot nordvest. 
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Figur 11. Rødstiplet ring markerer et av områdene der det har gått mindre jordskred på Ure. Innenfor ringen er det en 
liten bruddkant og en depresjon i terrenget. Bildet er tatt mot vest. 

 

Figur 12. Jordskred på bratt jorde/utmark(?) som er underkuttet av traktorvei. Bildet er tatt mot sørvest.  
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Figur 13. Lite, harmløst flakskred observert på et jorde under befaring 11.april 2018. Bildet er tatt mot nord.  
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Tekst knyttet til infopunktene ved Oppheim  
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Vedlegg 5C 
ID Beskrivelse 

35 Eldre urmasser 

49 Ryddet ur fra markene 

51 Mye stein som er ryddet vekk fra jordet. Bratte skrenter ovenfor. 

66 Stein ryddet fra jordene og samlet i hauger. 

68 Siver vann her. Mulig liten skredkant etter jordutglidning. 

69 Hauger av stein som er ryddet bort fra jordet. 

70 Opphold i steingard 

76 Vann flømmet over ved kulvert for 5-10 år siden. Fulgte tilkomstvei og vasket ut deler av 
veien.  

77 Felt med veltede trær (flyfoto 2016) 

79 Lokal forteller at det ikke er store problemer med vann i Oppheimselvi. Dersom nysnø, så 
regn, kan det komme vann på avveie. 

80 Isnedfall fra bergskråningene. Stopper i ura. 
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Vedlegg 5D-4: Resultater fra simuleringer i RocFall - Oppheim Rock Path End Locations 
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Vedlegg 5D-4: Resultater fra simuleringer i RocFall - Oppheim Rock Path End Locations 
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Vedlegg 5D-4: Resultater fra simuleringer i RocFall - Oppheim Rock Path End Locations 
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Vedlegg 6A: Fotovedlegg Evanger  
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Vedlegg 6A 

 

Figur 1: Deler av området «Styve» nord for Evangervatnet. Topografien består av beiteområder og skogkledde åser med bratte 
bergpartier. Bildet er tatt fra helikopter, mot nordøst. 

 

Figur 2: Bak landhandleriet og lagerbygingene i Evanger sentrum er det en bratt bergskråning ovenfor parkeringsplassen. 
Bergskråningen er ca. 50 m høy. Bilde tatt mot øst. 
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Vedlegg 6A: Fotovedlegg Evanger  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 2 av 4 

  
Figur 3: Skorve ligger lengst øst i kartleggingsområdet. Det er vurdert sørpeskredfare fra Skorveelvi og steinsprangfare fra 

bergpartiet ovenfor. Bilde tatt mot nordøst. 

 

Figur 4: Evanger sør. Vossedalselvi og Merkesgrovi renner i tydelige elvedaler, adskilt av et fjellparti i midten. Mellom elvedalene 
sees også anleggsveien etablert i forbindelse med kraftanlegget tilknyttet Vossedalselvi. Bilde tatt mot sør. 

 

Vossedalselvi 

Merkesgrovi 
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Vedlegg 6A: Fotovedlegg Evanger  
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Figur 5: Vossedalselvi går tidvis høyt i terrenget på glattskurt berg. Bildet er tatt mot nordøst på ca. kote 400. 

 

Figur 6: Både Merkesgrovi og Vossedalselvi har bratte tilstøtende sider. Her kan det utløses både jord- og snøskred som kan føre til 
oppdemming av elveleiet. Bildet er tatt mot nordøst og er av Merkesgrovi på ca. kote 300.     
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Vedlegg 6A: Fotovedlegg Evanger  
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Figur 7: Garasje i Bjørgåsveien 37 ligger i potensielt utløpsområde for steinsprang. Bildet er tatt mot nordøst.  

 

Figur 8: Potensielt løsneområde for steinsprang ved Velesvegen 19. Uthuset på bildet ligger i faresonen med sannsynlighet ≥ 1/100. 
Bildet er tatt mot øst. 
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Tekst knyttet til infopunktene ved Evanger   
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Vedlegg 6C 
ID Beskrivelse 

116 Elv høyt i terrenget. Løsmasser langs elva. Elven går på berg.  

119 Her er høyde kun 3 m fra elva opp til terrenget 

123 Jord og stein fra dalsider kan føre til oppdemming og potensielt  dambrudd.  

124 Flyttblokk 

128 Relativt lavt bekkeløp. Terreng maks 2 m over vannføring. 

130 Kan være yttergrensen av et tidligere flomløp 

131 Trangt juv under bro. Kan være et potensielt opphopningspunkt. 

134 Tidligere flomløp, rett utenfor mur. Huset nedenfor har fått vann inn på gårdsplassen. 

137 Veiskjæring sikret med bolter. Flak med ugunstig fall.  

140 Lite hogstområde. Ingen steinsprangavsetninger. 

148 Renne som leder vann nord for nedenforliggende hus/hytte 

152 Massivt berg. Ingen steinsprangfare. 

154  Mye gammel skog som kan velte og være med å demme opp elven 

155 "Plastring" med store steiner (1m3) på berg i svingen. Høyde 1,5-2m. 

158 Definert elveløp mot sør, store steiner nedi. Bratt bergskråning (opptil 10 m) ned til 
elven. 

160 Krapp sving under vegbrua. 2-3 m høyde på første bru. Betongoppbygning på østsiden. 

161 Bergknaus bevokst med mose. Ikke løsneområde for steinsprang. 

171 Elv delvis på berg, delvis på grov stein. 

187 Sva-aktig. Ikke løsneområde for steinsprang. Der det er oppsprukket ser blokkene ut til 
å ligge stabilt 

190 Spor etter gammel utglidning på jordet 

192 Kompetent berg. Gunstig orientering av foliasjon. 

208 Tett skog 

223 Undergravd løsmasseskråning, mulig at tiltak pågår (byggearbeider i gang ved 
eiendommen) 

228 Tykk morene 

230 Ferskere steinsprangavsetning. Blokk med sidekanter på ca. 20 cm. 
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Vedlegg 6D-5: Resultater fra simuleringer i RocFall - Evanger Rock Path End Locations 
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Vedlegg 7A: Fotovedlegg Brekkhus  
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Vedlegg 7A 

 

Figur 1. Njuken (833 moh.) nord for kartleggingsområdet Brekkhus, sett fra helikopter mot nord. Markerte horisontale 
sprekkeplan sentralt i bildet og vertikale sprekkeplan markert ved skyggelagte sprekker samt eksfoliasjonsplan. 

 

Figur 2. Dronebilde med skråningsprofil i nedre del av bergskråningen i nord, sett mot vest. Noter svære skredblokker 
som ligger på nedsiden av veien mot elven til venstre på bildet. 
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Figur 3. Ferskt steinsprang fra 2016 i østlige deler av kartleggingsområdet, skredhendelse ID-81. Sett mot nord. 

 

Figur 4. Skredvoll bak Århus gård. Bilde tatt mot nordvest. 
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Figur 5. Nærbilde fra vollen ved Århus, sett mot skråningen i nordøst. 

 

Figur 6. Oversikt mot skråningen i nordøstlige deler av kartleggingsområdet, bak Teigdalsvegen 962 og 964, sett mot 
nord. Fremst på bildet er vises et eldre, stor skredblokk på >60 m3. 
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Figur 7. Bergskråningen ved Njuken, samt den markante vifteformasjonen ved Brekkhus gård. Dagens bekkeløp ved 
Nalsgrovi er markert på bildet. Bilde tatt mot nordøst. 

 

 

Figur 8. Detaljbilde som viser løsmassene i bekkeløpet Nalsgrovi, sett mot nordøst. 
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Figur 9. Skredbaner (snø-, stein- og jord-) med utløp mot elven som kan bli demmet opp. Sett mot øst, fra Fv313 som 
går mot Eksingedalen. 

 

Figur 10. Helikopterbilde mot Solhorgi (toppen til venstre) viser gryteformasjonen vest for kartleggingsområdet der 
sørpeskred kan følge bekken (nede til høyre). 
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Figur 11. Dronebilde mot nordøst, mot gryteformasjonen der snøskred kommer ned til bekkefaret og har potensiale å 
danne sørpeskred. 

 

Figur 12. Dronebilde med oversikt over skråningen sør for kartleggingsområdet, sett mot sørvest. Bebyggelsen ved 
Tveit er markert på figuren. 
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Figur 13. Overfladiske jordskredutglidninger ved Kaldhaugen. Bilde tatt mot vest. 
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Tekst knyttet til infopunktene ved Brekkhus   
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Vedlegg 7C 
ID Beskrivelse 

9 Berget ovenfor overhengende og stygt. Underkutting av store blokker, fare for 

toppling. 

11 Svær blokk nedgravd i vifta. Tyder på at en del av skredblokkene ved vifta kan være 

glasiale. 

12 Litt avrundet blokk med tydelig spor av vannerosjon. Ifølge lokale har elven vært et 

større "innsjø" og fylt området mellom veiene på jorda før. 

13 Elven renner på berg. Mye vannføring. Her er det kun <2 m høydeforskjell mot øst 

14 Bekken renner på grove masser. Småterrasserte partier, tydelig flom utover sine 

bredder. Mulig at sørpeskred starter langs de fleste delene da det er en del flate og 

smale partier.  

18 Sig i massene, små trær vokser skeivt. Tett krattskog binder løsmasser. Lite/ingen 

konsentrert vann. 

19 Massene kan spre seg ut etter dette punktet, terrenget åpner seg. 

20 Lokal skrent, fall innover, toppling mulig.  

22 Snøpåfyll fra sideterreng/skred. Trang elvedal, oppdemning mulig. 

23 Oppdemning av elven mulig i flere steder. 

24 Høyde i terrenget, naturlig barriere. Bebyggelsen nedenfor OK. 

25 Lokale overflateutglidninger. Mulig for flere slike i hele denne skråningen. Liten 

skadepotensiale. 

26 Grovt morene. Ingen vannsig/bekker. Nylig hogstfelt. 
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Vedlegg 8A: Fotovedlegg Li  
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Vedlegg 8A 
 

 

Figur 1. Oversiktsbilde av Groveberget lengst vest i området, sett mot nord. Enkelte ustabile bergpartier er synlig 
øverst i skråningen. Bilde tatt mot nord. En større skredblokk ligger på jordet nedenfor skråningen. Denne er 
sannsynligvis avsatt like etter siste istid. 

 

Figur 2. Skredblokker etter tidligere steinsprang på dyrket mark ved Grove. Bildet er tatt mot nord. 
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Figur 3. Et større, potensielt ustabilt bergparti ovenfor bebyggelsen ved Kolvesvegen 69 – 75, sett mot vest, se også 
figur 4.  

 

Figur 4. Samme ustabile bergparti som figur 3 fra en annen vinkel. 
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Figur 5. Bergskrent ovenfor bebyggelsen ved Kolve. Sett mot øst. 

 

Figur 6. Skredur ved Kvålsberget lengst øst i kartleggingsområdet. Sett mot nord fra helikopter.  
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Figur 7. Helikopterbilde over Li, øverst i kartleggingsområdet, sett mot nordøst. Dyrket mark går et stykke oppover 
skråningen etter avskoging i området.  

 

Figur 8. Flombekk ved Kolvesvegen 200 som har endret løp pga. tetting ved is og snøsmelting. Sett mot sørøst. 
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Figur 9. Oversiktsbilde over bekken Kvernagrovi med spor etter ferske sørpeskred øverst i bekkeløpet. Myrområdet 
Botnen ligger helt øverst i området, hvor sørpeskredene som regel initieres. Berørt bebyggelse ved Bø er anvist på 
bildet. Bildet er tatt fra helikopter mot nord. 
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Figur 10. Helikopterbilde av bekken Kvernagrovi med tydelige spor etter flom og sørpeskred langs bekkeløpet. 
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Figur 11. Spor etter utgraving fra sørpeskred og/eller flom i bekken Kvernagrovi, like ved bebyggelsen på Bø. 
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Figur 12. Spor etter mindre sørpeskred lokalisert høyt oppe i fjellet ved Storhaugen ca. på kote 625 moh. Bilde tatt mot 
nord.  
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Vedlegg 8C  multiconsult.no 

Tekst knyttet til infopunktene ved Li   
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Vedlegg 8C 
ID Beskrivelse 

36 Bø med løsmasser 

42 Bekk, definert løp 

44 Flombekk 

50 Bekk i definert løp 

51 Skredur og blokker samt tynt morenelag. Erosjon langs traktorvei. Terrassert 

55 Steil bergskrent over bebyggelse. Skredblokker, enkelte ferske. Litt terrassert oppover i 
terrenget 

78 Steinblokker i terreng, mulige tilførte masser eller ryddet bø 

79 Lav veiskjæring 

80 Veiskjæring 
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Vedlegg 8D-4: Resultater fra simuleringer i RocFall - Li Rock Path End Locations 
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Vedlegg 8D-4: Resultater fra simuleringer i RocFall - Li Rock Path End Locations 
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Vedlegg 9A: Fotovedlegg Mønsberget  
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Vedlegg 9A 

 
Figur 1. Mønsberget, øst for kartleggingsområdet, sett fra traktorvegen. Store avløste bergpartier og -blokker med stor 
sannsynlighet nedfall. Bildet er tatt mot øst. 

 

Figur 2. Steil bergskråning bak Tymbrålen 42 med avløste bergblokker og -flak. Bilde tatt mot nordøst. 
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Vedlegg 9A: Fotovedlegg Mønsberget  
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Figur 3. Steil bergskråning bak Fennavegen 112 med stedvis utoverhengende berg. Bergblokker og -flak kan ramme 
bygning nedenfor. Bilde tatt mot nordøst. 

 

Figur 4. Steil bergskråning bak Bjørkevegen 43 med stedvis utoverhengende berg. Bergblokker og -flak kan ramme 
bolighus nedenfor. Bildet er tatt mot øst. 



Skredfarekartlegging Voss kommune multiconsult.no 

Vedlegg 9A: Fotovedlegg Mønsberget  
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Figur 5. Rubhall og garasjer nedenfor traktorvei ved foten av Mønsberget ligger i potensielt utløpsområde for 
steinsprang. Bilde tatt mot sør. 

 

Figur 6. Bratt skråning nedenfor Mønshaugane 25 med helning mellom 30-45°. Bilde tatt mot sør. 
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Vedlegg 9A: Fotovedlegg Mønsberget  
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Figur 7. Jordskred ved Budeieskarvet som trolig er utløst av et steinsprang. Bilde tatt mot øst. 

 

Figur 8. Definert elvegjel som her ved Istadelvi. Bilde tatt mot nordvest. 
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Tekst knyttet til infopunktene ved Mønsberget  
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Vedlegg 9C 
ID Beskrivelse 

38 Vifteform sett ovenfra. Dette er en fylling for rester etter skiferbruddet. 

39 Sprengt skjæring i skiferbruddet 

40 Sprengt skjæring i skiferbruddet 

41 Industritomt 

42 Erosjon i skråning, men har skjedd i fylling 

43 Skiferbrudd 

44 Skiferbrudd 

45 Skiferbrudd 

46 Eldre skiferbrudd 

47 Eldre skiferbrudd 

48 Eldre skiferbrudd 

49 Skiferbrudd 

50 Erosjonskant ved terrasse 

51 Ikke satt på avsetninger her da det meste av stein som ligger her er tilført, området brukes 
som lagring av stein 

52 Tidligere skiferbrudd, sprengt skjæring 

53 Tidligere skiferbrudd, sprengt skjæring 
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Vedlegg 9D-3: Resultater fra simuleringer i RocFall - Mønsberget Rock Path End Locations 
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Vedlegg 10A: Fotovedlegg Ygre  
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Vedlegg 10A 
 

 

Figur 1: Eksempel på vann som ledes rett ut på jordet. Helningen er imidlertid for slak til at jordskred kan initieres. 
Bildet er tatt mot sør.  
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Vedlegg 10A: Fotovedlegg Ygre  
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Figur 2: Bergskrentene i området består av massivt berg av metasandstein/kvartsitt. Bildet er tatt mot vest/nordvest. 

 

Figur 3: Horisontal foliasjon i berget. Blokken fremst i bildet er markert på registreringskart, men er ikke vurdert som 
en steinsprangavsetning. Bildet er tatt mot nord.  
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Tekst knyttet til infopunktene ved Ygre  

 

10204933-01-RIGberg-RAP-001 1. februar 2019   Side 1 av 1 

Vedlegg 10C 
ID Beskrivelse 

47 Vann ledes rett ut på jordet nedenfor vei.  

48 Liten bekk renner i grove masser/stein. 

51 Elva har erodert 1 m ned i grove masser. Definert løp. 

53 Noe jord/morene i skråningen ovenfor vegen, men også mye skog. Kan være noe fare 
for mindre utglidninger ned på anleggsveien hvis stikkrenne går tett. 

54 Vegfylling 

59 Tett granskog, grov morene 

60 Bekk i grove masser, nokså flatt terreng. 

61 Massivt berg. Skrenten er ca. 3 m høy. 

62 Småbekker på jordet, ikke definerte løp. Lite vannføring tross regn. 

65 Foliasjonen faller innover og bergskrenten er stabil. Gamle kubiske blokker, trolig tidlig 
postglasiale 

68 Bergskrent er 4 m høy men massiv. Noe vann kommer ned over bergpartiet.  

70 Stikkrenne må vedlikeholdes 
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