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Sammendrag 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Volda kommune 
utført av NGI.  21 områder er kartlagt langs Voldsfjorden, Austefjorden og Dalsfjorden. 
De kartlagte områdene er:  
 
1 – Eikrem 
2 – Volda sentrum 
3 – Vassteinen 
4 – Hjartåbygda 
5 – Ullaland 
6 – Aurstad 
7 – Osen – Norddalen 
8 – Kalvatn 
9 – Håvika 
10 – Bjørneset 
11 – Litlebotnen 
12 – Straume 
13 – Støda – Kilsvegen 
14 – Holmevik – Nordre Bjørkedalen 
15 – Krumsvika 
16 – Folkestad 
17 – Litleneset – Eisset 
18 – Åmelfotsetra – Dal 
19 – Aksnes – Inselset 
20 – Reitane (Dravløs – Løvik) 
21 – Lauvstad – Torvika 
 
Hovedfunn 
Det er historiske skredhendelser i Volda kommune hvor folk har omkommet av ulike 
typer skred. Det er få hendelser med omkomne, men flere med materielle skader på bygg 
og dyrkamark. Det er både kystnære områder med lave fjell og lite skredterreng til høye 
bratte fjellsider med store snøskredområder. De lavereliggende områdene har 
steinsprang og flomskred/sørpeskred som hovedproblem, mens de områdene med høye 
fjell preges av snøskredproblemer. Volda kommune er et nedbørsrikt område slik at 
vannrelaterte skred som sørpeskred og flomskred kan forekomme langs elver, bekker og 
drensveier i hele området. 
 
Kart 1E-21E i rapportens vedlegg viser faresoner for skred med årlig nominell 
sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for de 21 områdene i Volda. Tabell 1 oppsum-
merer antall bygg som er plassert i en faresone (1/100, 1/1000),1/5000) hvor plas-
seringen ikke tilfredsstiller TEK17 skredkrav for sikkerhetsklassen (S1, S2, S3) som 
bygget er klassifisert i.  
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Oppsummert viser skredfaresoneringen i Volda at for dagens eksisterende bebyggelse 
er det: 

 1 stk. S1 bygg som ikke tilfredsstiller S1 krav (1/100)  
 89 stk. S2 bygg som ikke tilfredsstiller S2 krav (1/1000)  
 15 stk. S3 bygg som ikke tilfredsstiller S3 krav (1/5000).  

Tallene forutsetter at alle bygg har FKB-data og at klassifiseringen av byggtype S1-S3 
etter matrikkelen er riktig (se kapittel 3.3.5 for detaljer). Det poengteres at det er 
kommunen som fastsetter sikkerhetsklasse, og deres vurdering av kan være annerledes 
enn NGIs klassifisering.  
 
NGI har lagt dagens (2018) skogforhold til grunn for vurderingene, og har i kartvedlegg 
F for hvert delområde angitt hvilken skog som har betydning for faresonene. Hugst av 
slik skog vil kunne øke faresonene og medføre at faresonene blir ugyldige.  
 
Tabell 1: Antall bygg som er plassert i en faresone hvor plasseringen ikke tilfredsstiller TEK17 
skredkrav for sikkerhetsklassen (S1, S2,S3) som bygget er klassifisert i. 

Faresone 1/100  Faresone 1/1000  Faresone 1/5000 

Kartleggingsområde Sum S1 S2 S3  Kartleggingsområde Sum S2 S3  Kartleggingsområde S3 

1 Eikrem 0 0 0 0  1 Eikrem 2 2 0  1 Eikrem 0 
2 Volda Sentrum 0 0 0 0  2 Volda Sentrum 15 10 5  2 Volda Sentrum 10 
3 Vasstein 0 0 0 0  3 Vasstein 0 0 0  3 Vasstein 0 
4 Hjartåbygda 2 0 2 0  4 Hjartåbygda 7 7 0  4 Hjartåbygda 1 
5 Ullaland 0 0 0 0  5 Ullaland 5 5 0  5 Ullaland 0 
6 Aurstad 0 0 0 0  6 Aurstad 6 6 0  6 Aurstad 0 
7 Osen / Norddalen 0 0 0 0  7 Osen / Norddalen 4 4 0  7 Osen / Norddalen 0 
8 Kalvatnet 0 0 0 0  8 Kalvatnet 4 4 0  8 Kalvatnet 1 
9 Håvika 2 0 2 0  9 Håvika 7 7 0  9 Håvika 0 
10 Bjørneset 0 0 0 0  10 Bjørneset 8 8 0  10 Bjørneset 0 
11 Litlebotnen 1 0 1 0  11 Litlebotnen 4 4 0  11 Litlebotnen 0 
12 Straume 0 0 0 0  12 Straume 0 0 0  12 Straume 2 
13 Støda / Kilsvegen 0 0 0 0  13 Støda / Kilsvegen 2 2 0  13 Støda / Kilsvegen 0 

14 Holmevik-Nordre 
Bjørkedalen 0 0 0 0 

 14 Holmevik-Nordre 
Bjørkedalen 1 1 0 

 14 Holmevik-Nordre 
Bjørkedalen 0 

15 Krumsvika 0 0 0 0  15 Krumsvika 1 1 0  15 Krumsvika 0 
16 Folkestad 0 0 0 0  16 Folkestad 1 1 0  16 Folkestad 0 
17 Litleneset-Eisset 0 0 0 0  17 Litleneset-Eisset 6 6 0  17 Litleneset-Eisset 0 
18 Åmelfotsetra / dal 0 0 0 0  18 Åmelfotsetra / dal 2 2 0  18 Åmelfotsetra / dal 0 
19 Aksnes-Inselset 1 1 0 0  19 Aksnes-Inselset 18 17 1  19 Aksnes-Inselset 1 
20 Reitane 0 0 0 0  20 Reitane 2 2 0  20 Reitane 0 
21 Lauvestad-Torvika 0 0 0 0  21 Lauvestad-Torvika 0 0 0  21 Lauvestad-Torvika 0 
  Totalt 6 1 5 0    Totalt 95 89 6    Totalt 15 
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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 faretypen som når lengst som 
velges for den dimensjonerende faresonen. Faresoner fastsettes ut fra skredtype med 
lengst skredrekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 
5000-årsskred, og er utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17.  
 
Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid, historiske hendelser 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 området 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 Volda 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. 
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1 Innledning 

Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Volda 
kommune utført av NGI. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE. 
 
Utarbeidete faresoner finnes i Vedlegg E under hvert delområde, og de er tilgjengelig i 
digital form på NVEs nettsider.  
 
1.1 Bakgrunn 
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging 
av skredulykker. Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder 
er et viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid.  
 
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i 
årene framover, og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging 
for ulike typer skred. Som en del av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i 
bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, 
jordskred og flomskred. 
 
Områdene 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. 
 
Kvartærgeologien i fire delområder er kartlagt av NGU (2018).  
 
1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene  
Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredproses-
ser 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 fares-
onene satt ikke burde endres nevneverdig om man utfører mer detaljerte undersøkelser. 
 
Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen er tatt utgangspunkt i eksisterende skred-
utsatt bebyggelse og er avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. 
Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og kartlegges som en del av arealplan-
prosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har infrastruktureiere som Statens 
vegvesen, Bane Nor mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering og kart-
legging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging. 
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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 Volda kommune 
rulleres.  
 
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
 
1.3 Skredtyper i bratt terreng 

 Steinsprang og steinskred 

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

 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 
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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. 
 

 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 (levéer) 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. 
 

 Sørpeskred 

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

 Snøskred 

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

2.1 Geografi 
De 21 områdene som er kartlagt (Fig. 2.1.1) dekker til sammen 14,2 km2. Delområdene 
er for en stor del mellom 0,1 – 0,6 km2, mens det minste 13300 m2 (0,01 km2) og det 
største, Volda sentrum, er 4,7 km2 stort og strekker seg over 4,5 km langs fjellsiden. 
 
Fra Eikrem til Kalvatn er det 26,5 km langs Voldsfjorden og Austefjorden og fra 
Lauvstad på vestsiden av Voldsfjorden og til Åmelfot innerst i Dalsfjorden er det 20 km 
i luftlinje. Mellom Åmelfot og Kalvatn er det 32 km i luftlinje. Hvert delområde er 
beskrevet i detalj i kapittel 4. Merk at Gnr/Bnr som det henvises til i rapporten er vist på 
kart i Vedlegg A (foto). Dette skyldes at det stedvis er for få steds- og gårdsnavn å 
referere til.  
 

 
Figur 2.1.1 Oversikt over kartleggingsområdene i Volda kommune.  
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2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 
Geologien i området ble dannet under den kaledonske fjellkjedefoldingen og består for 
en stor del av granittisk gneis, en hard bergart med stor motstand mot erosjon. De lange 
fjordene i området er dannet ved gjentatte istider og danner i dag et alpint fjordlandskap 
med bratte, høye fjellsider. Det er mange moreneavsetninger i nedre del av fjellsidene 
og ned til sjøen. I mange områder langs fjordene ligger bebyggelsen på en smal stripe 
land ned til sjøen.  
 
De undersøkte områdene ligger på begge sider av Voldsfjorden, Austefjorden og 
Dalsfjorden.  De nordligste delene av området har små høyder på fjellene (100moh – 
500moh) og skredproblemene er mest steinsprang, flom- og jordskred. Fjellsiden på 
begge sider av Dalsfjorden er bratte og høye, typisk mellom 800moh og 1000moh. Fjell-
sidene langs Austefjorden er også høye og bratte typisk mellom 700moh til 1100moh. 
Langs disse fjordene er det en rekke kjente, store snøskredområder. 
 
2.3 Klima 
Klimaanalysen er basert på griddede data fra SeNorge2 (Lussana et al., 2016; Saloranta, 
2014) hentet fra 11 punkter fordelt over kartleggingsområdet (Figur 2.3.1). De fleste av 
punktene ligger i potensielle utløsningsområder for skred, mens enkelte ligger lavere for 
referanse av høydegradienter og temperatur i utløpsområder. De valgte klima-
lokasjonene (Tabell 2.3.3) er benyttet for analyse av års- og månedsnormaler (Figur 
2.3.2 og Figur 2.3.3), samt ekstremanalyse av temperatur, nedbør, snøhøyde og snø-
tilvekst (Tabell 2.3.2). Fullstendig klimaoversikt er produsert for samtlige lokasjoner, 
men kun "Bjørneset" er inkludert i rapporten da denne gir et godt inntrykk av det 
generelle klimaet i området. Fremherskende vindretning er analysert på bakgrunn av 
observasjoner fra de offisielle meteorologiske stasjonene 59695 Ørsta-Eitrafjell 
(Eitrafjell stasjon topp) og 59610 Fiskåbygd. Disse er markert med stjerne i Figur 2.3.1. 
 
SeNorge2 er interpolerte temperatur- og nedbørsdata basert på meteorologisk institutt 
sine værstasjoner. De griddede dataene er videre brukt inn i en snømodell (HBV-modell) 
som beregner snøhøyde og nysnøtilvekst. Datasettet har kontinuerlige daglige dataserier 
for perioden 1958 – 2015, med 1x1 km grid celler som dekker hele Norge. Dette gir 
homogene dataserier med korresponderende nedbør, temperatur og snødata for den 
aktuelle fjellsiden, og muliggjør en klimaanalyse mer tilpasset selve skredområdene. 
Vinddrift av snø vil ikke representeres i et slikt datasett, og det er derfor viktig å se 
snøhøyder i sammenheng med vindobservasjoner og vintertemperatur. 
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Figur 2.3.1: Oversikt over lokasjoner hvor SeNorge-data er benyttet i klimaanalysen (rød sirkel). 
Ved to av punktene er i tillegg vind analysert basert på stasjonsdata (stjerne). 

 
Tabell 2.3.2: Oversikt over lokasjonene beskrevet i klimaanalysen. Stasjoner hvor observasjons-
data er benyttet for analyse av fremherskende vindretninger er markert. 

Klimalokasjoner UTM33 X UTM33 Y Høyde, moh Vinddata 
Eitrefjell stasjon topp 47058 6922540 698  
Volda topp 39795 6924319 593  
Ullaland topp 44304 6916254 934  
Aurstad topp 47338 6914784 834  
Kalvatn 52046 6908176 170  
Kalvatn topp 51439 6905359 947  
Bjørkedalen 34643 6907272 205  
Åmelfot topp 19645 6907227 459  
Aksnes topp 24815 6917059 816  
Bjørneset 36499 6913379 720  
Lauvstad 27503 6926409 438  
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Tabell 2.3.3: Årsnormaler for temperatur og nedbør, samt maksverdier for døgnnedbør og 
snøhøyde for samtlige klimalokasjoner. Dato for hendelse er oppgitt i parentes. Verdiene er 
basert på SeNorge2-data for normalperioden 1981 - 2010. 

Sted Høyde 
(moh) 

Temperatur 
(°C) 

Årsnedbør 
(mm) 

Maks døgn- 
nedbør (mm) 

Maks snøhøyde 
 (m) 

Eitrefjell 
stasjon topp 

698 2,45 1898 93 (16.11.2013) 3,56 
(09.04.1976) 

Volda topp 593 3,25 1912 94 (16.11.2013) 3,02 
(09.04.1968) 

Ullaland topp 934 0,97 1845 86 (16.11.2013) 3,89 
(02.05.1976) 

Aurstad topp 834 1,53 1827 88 (16.11.2013) 3,79 
(09.04.1976) 

Kalvatn 170 5,85 1926 136 
(01.10.2005) 

1,99 
(08.04.1968) 

Kalvatn topp 947 0,75 1779 83 (27.12.1975) 4,06 
(02.05.1976) 

Bjørkedalen 205 5,75 1871 92 (27.12.1975) 2,28 
(09.04.1968) 

Åmelfot topp 459 4,18 2092 82 (30.10.1983) 2,73 
(09.04.1968) 

Aksnes topp 816 1,89 1994 81 (16.11.2013) 3,79 
(09.04.1968) 

Bjørneset 720 2,36 1891 87 (16.11.2013) 3,53 
(09.04.1976) 

Lauvstad 438 4,41 1898 89 (16.11.2013) 2,58 
(11.04.1968) 

 
 

 Temperatur og nedbør 

Volda kommune har et maritimt klima, med milde vintre med temperaturer like under 0 
°C ved havnivå fra desember til februar. Årsmiddeltemperatur ligger like under 6 °C i 
de laveste områdene (Kalvatn og Bjørkedalen) (Tabell 2.3.3).  Det er en gradient i både 
temperatur og nedbør fra nordvest til sørøst, hvor de sørøstre delene er noe mindre preget 
av det maritime klimaet. Årsnedbøren i hele området er relativt homogen, med verdier 
fra 1750 mm og opp til 1950 mm på enkelte av toppene (Tabell 2.3.3). Vinteren er den 
mest nedbørrike delen av året (september til mars), men det er også vesentlig nedbør 
også fra april til august (Figur 2.3.2). Mesteparten av nedbøren kommer i forbindelse 
med lavtrykksaktivitet fra vest og nordvest. 
 
Klimafremskrivinger (Hanssen-Bauer et al. 2015) for Norges fastland frem mot år 2100 
viser at man kan forvente en økning i nedbørmengdene på mellom 11 % (scenario 1, 
RCP 4.5) og 15 % (scenario 2, RCP 8.5). Økningen om vinteren er henholdsvis 5 % og 
9 % for de to scenariene. Temperaturen vil øke med mellom 2.4 °C og 3.8 °C. Dette har 
også en effekt på snødekket, som er forventet å minke med mellom -63 % og -86 %. 
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Antall dager med snø på bakken er forventet å reduseres med henholdsvis -93 og -145 
dager for de to scenariene. 
 

 
Figur 2.3.2: Månedsnormaler (1981 - 2010) for lufttemperatur for et utvalg av klimalokasjonene 
i Figur 2.3.1. 
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Figur 2.3.3. Månedsnormaler (1981 - 2010) for nedbør for et utvalg av klimalokasjonene i Figur 
2.3.1. 

 
 Vind 

Det er få værstasjoner i kartleggingsområdet som har observasjoner av både vind og 
nedbør. Stasjon 59695 Ørsta-Eitrafjell ligger på over 600 moh nord i kartleggings-
området, og er en relativt ny værstasjon med måleserier fra 2014 til 2016. Høyden gir 
en god indikasjon på hovedvindretninger, og denne er derfor antatt å gi det mest riktige 
bildet på overordnede vindretninger i området. Dominerende vindretninger ved Ørsta-
Eitrafjell er nordøstlig, vestlig, og sørlig. Nedbørførende vindretning er fra vest, men 
også noe fra sørvest. Dette gjelder også ved lufttemperaturer under 0 °C.  
 
59610 Fiskåbygd ligger lengre vest og har lange tidsserier, helt tilbake til 1969. Her er 
hovedvindretning fra nordøst og sørvest. Disse er antatt å være noe påvirket av lokal 
topografi. Nedbørførende vindretning er fra vest/sørvest, mens det er svært få målinger 
med nedbør > 5 mm og lufttemperatur < 1°C (kun 98 av over 50 000 målinger). En høy 
andel av vindmålingene er over 7 m/s ved begge stasjoner, og ved nedbørførende 
hendelser er vinden ofte over 10 m/s.  
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Figur 2.3.4: Vindroser for stasjon 59695 Ørsta-Eitrafjell (øvre) og 59610 Fiskåbygd (nedre). 
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Figur 2.3.5: Prosentfordeling av vindretninger ved nedbørshendelser (1-døgn nedbør > 30 og 20 
mm) for 59695 Ørsta-Eitrafjell (øvre) og 59610 Fiskåbygd (nedre). 
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Figur 2.3.6: Prosentvis fordeling av vindretning ved nedbør som snø (lufttemperatur < 1 °C, 
vindhastighet > 5 m/s og 1-døgn nedbør > 20 og 5 mm) for 59695 Ørsta-Eitrafjell (øvre) og 
59610 Fiskåbygd (nedre). 

 

  6

  12

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

    

  

  

 

  

   

   

   

    

    

       

     

   

  12
  24

  36

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

  

  

  

 

  

   

   

   

    

    

       

     

   



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 19  

 Klimastatistikk 

I det fullstendige klimaprofilet, her for Bjørneset (Figur 2.3.7), er returperioder for årlig 
maks snøhøyde beregnet med gumbel-fordeling, mens returperioder for 1- og 3- dagers 
nedbør og nysnøtilvekst er beregnet med peak-over-threshold (POT)-metoden. 
Fullstendige plot er ikke inkludert for alle klimapunkter, men returverdier for 100- og 
1000 års returperioder for samtlige stasjoner er sammenfattet i Tabell 2.3.4.  
 
Det er generelt liten variasjon i ekstremverdier i kommunen, og 1- og 3- døgns nedbør 
ligger rundt 100 og 150 mm for 100 års returintervall, og rundt 130 mm og 170 mm for 
1000 års returintervall. 1- og 3- døgns nysnøtilvekst kan være så mye som 80 mm og 
140 mm for 100 års returintervall, og tilsvarende rundt 100 og 150 for 1000 års 
returintervall. Årlig maksimum snøhøyde kan komme opp i over 5 meter i de høyeste-
liggende toppene (100-års returintervall) (Fig. 2.3.7).  
 
Siden datasettet er basert på interpolerte data, vil dataserier hentet fra posisjonen til en 
værstasjon ligge nært stasjonsdata, men ikke være eksakt. Generelt sett vil man anta at 
returverdier basert på interpolerte data i områder langt unna værstasjoner er noe lave, 
fordi interpolerte data til en viss grad vil glatte ekstremverdier observert ved enkelt-
stasjoner. Det bemerkes at 1000-års returperioder beregnet på 60 år med observasjoner 
gir stor grad av ekstrapolering og må kun benyttes som en indikasjon. Unormalt høye 
verdier for 1000-års returintervall sammenlignet med verdier beregnet for nærliggende 
områder bør ikke vektlegges. Anbefalt returperiode er 3 x lengde på tidsserie, og derfor 
180 år i dette tilfellet. 
 
Parametersetting og bruddhøyde for snøskredmodellering er delvis basert på retur-
verdiene fra SeNorge, men lokal akkumulasjon på grunn av vinddrift er også tatt hensyn 
til. Her er det særlig lokasjoner som har store flater mot vest hvor snø kan fanges opp 
som har stor sannsynlighet for stor tilvekst av snø, særlig i østvendte sider. Det vurderes 
derfor at de største snøhøydene vil forekomme i fjellsidene som ligger i le for nordvestlig 
nedbørførende vind og særlig for de høye fjellområdene langs Dalsfjordens vestside. Det 
tas også hensyn til om fjellsider ligger i le for fjellplatå hvor mye snø kan samles og 
føres ut med snødrift. Det er også tatt hensyn til lokal akkumulasjon av vindtransportert 
snø i utløsningsområder som er særlig skålformet. De laveste snøhøydene er forventet 
Voldaområdets ytre områder i utløsningsområder som ikke er særlig utsatt for tilførsel 
av vindtransportert snø.  
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Tabell 2.3.4: Returverdier for 1- og 3-døgns nedbør (RR) og nysnøtilvekst (HNW), og årlig maks 
snøhøyde (HS) for samtlige klimapunkter i kartleggingsområder. Verdiene er basert på 
SeNorge-data for perioden 1958 – 2015. 

 
RR (mm) HNW (mm) HS (m)  

1-døgns 3-døgns 1-døgns 3-døgns årlig maks 
Sted 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 
Eitrefjell stasjon topp 97 126 155 180 79 102 129 152 4,05 5,29 
Volda topp 94 120 165 200 73 91 123 144 3,60 4,79 
Ullaland topp 92 119 147 168 84 107 144 176 5,01 6,48 
Aurstad topp 92 118 145 164 80 101 137 167 4,37 5,62 
Kalvatn 114 152 169 193 64 76 103 114 1,50 1,99 
Kalvatn topp 91 118 138 156 80 100 139 168 5,59 7,36 
Bjørkedalen 103 138 150 171 55 65 95 105 1,68 2,28 
Åmelfot topp 99 129 152 171 71 96 106 121 2,85 3,84 
Aksnes topp 95 126 144 164 80 106 125 147 4,48 5,85 
Bjørneset 95 123 152 175 79 103 132 158 4,15 5,46 
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Figur 2.3.7: Klimaoversikt for Bjørneset, som ligger sentralt i kartleggingsområdet. 
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3 Metodikk for fastsettelse av faresoner for dette 
oppdraget 

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

 Nasjonal skreddatabase (www.skrednett.no)  
 Intervju av lokalkjente under befaringen og via telefon 
 Vegvesenets database på www.vegkart.no 
 Bygdebøker  
 Egne observasjoner av skredspor under befaringen 
 Flybildestudier  
 Beskrivelser i rapporter som vi har fått tilsendt eller selv har funnet i prosjektet. 

 
NGI har benyttet og vurdert historisk informasjon i Nasjonal skreddatabase på 
www.skrednett.no. Disse registreringene har ofte en unøyaktig stedsangivelse og i en 
del tilfeller er tolkningen av kildetekstene ikke i samsvar med en vurdering av hvilke 
skredtyper som er sannsynlig ut fra en geomorfologisk tolkning. Mange av registre-
ringene er dessuten hendelser mot veg som nedfall av is og stein fra lokale vegskjæ-
ringer, noe som ikke vurderes i farekartleggingen. Opplysningene er likevel nyttige som 
utgangspunkt for intervjuer med lokalpersoner, videre litteratursøk og egne faglige 
vurderinger.  
 
For flom og flomskred er arkiv NVE en viktig kilde i dette område. NVE har vurdert, 
prosjektert og utført sikringstiltak i dette området i nær 150 år. I dette området gjelder 
det særlig elver og bekker med stor masseføring og erosjon. 
 
Bygdebøker, lokalhistoriske skrifter og intervju gir en del informasjon om tidligere 
hendelser. Vi har prøvd å vurdere opplysningene med en kildekritisk tilnærming og se 
omtalene av hendelsene i lys av tiden da de inntraff og hvordan senere tolkninger av 
disse er gjort. Kulturelle, klimatiske og sosioøkonomiske forhold som er forskjellig fra 
de som eksisterer i dag, antas i mange tilfeller å ha hatt stor betydning.   
 
Tidligere skredhendelser er i noen grad observert ute i terrenget. For eksempel vil spor 
etter nyere snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen. Steinskredblokker 
som var for store til å ryddes bort med tidligere tiders redskap er også i mange tilfeller 
blitt liggende som vitnesbyrd på steinspranghendelser. Ruiner av bygninger rammet av 
skred har også i noen få tilfeller vært mulig å påvise. Likevel er det slik at grunneierne 
som oftest utbedrer skader etter skred og flomhendelser. Skredblokker fjernes fra utmark 
og bebygde områder, og brukes til steingjerder, murer eller annet. Det ryddes etter 

http://www.skrednett.no/
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flomskred, og dreneringsforhold og bekkeløp utbedres og sikres. Det er også stedvis 
utført utbygging av småkraftverk som reduserer sannsynlighet for flomskred som 
tidligere kan ha vært et problem. Samlet betyr dette at spor etter skred kan være borte, 
og at tidligere skredhendelser ikke trenger være relevant for dagens farevurdering.  
 
Bygningsplassering på gårdene antas i noen tilfeller å være betinget av skredfare ut fra 
kunnskap som ble tilegnet ved generasjoners erfaringer med tidligere skredhendelser. 
For eksempel kan dette vise seg ved tradisjonelle klyngetun som av denne grunn ikke 
ble oppløst ved utskiftningen på 1800-tallet. 
 
Deler av området har også vært berørt av store snøskredulykker som er godt kjent og for 
en stor del dokumentert. NGI har vektlagt historisk informasjon der hendelsen med 
rimelig sikkerhet kan stedfestes. Dette gjelder i noen tilfeller hendelser flere hundre år 
tilbake i tid, men ofte er eldre hendelser usikre og må vurderes kritisk. Hendelser siste 
100 år kan ofte være mer sikre, og har vært viktige i NGIs arbeid.   
 
En oversikt over skredregistreringer er gitt for hvert delområder i kapittel 4. Alle 
registrerte historiske skredhendelser er stedfestet på kart i Vedlegg 1C-21C.  
 
3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 
En digital høydemodell (DHM) er en tredimensjonal digital presentasjon av terrenget 
som gir informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet. 
 
Kartleggingsområdene i Volda kommune er dekket med en høyoppløselig DHM 
generert fra flybasert laserskanning. Denne DHM er veldig nøyaktig, og NGI har i dette 
prosjektet benyttet terrengmodell med en oppløsing på 1 m innenfor alle kartleggings-
områdene (NDH Volda – Ørsta og Vanylven – Volda, pkt, 2017). 
 
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skygge-
kart fra høyoppløselige DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å 
avgrense skredbaner, løsneområder, skredavsetninger osv.  
 
Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser bratthet av terrenget for hvert punkt 
i datasettet i forhold til nabopunktene. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne 
for å definere løsneområder for skred. Helningskartet som vises i Vedlegg 1B-21B er 
delt i følgende klasser: 

 25° til 30°: mulige løsneområder for jordskred 
 30° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred 
 45° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang 
 60° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang  
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3.3 Kartanalyser i GIS 
Som en del av forarbeidet utføres en rekke kartanalyser ved hjelp av Geografisk 
Informasjons System (GIS). Disse er nyttig under feltarbeidet, samtidig som resultatene 
kan vurderes og verifiseres i felt. Resultatene fra disse analysene inngår som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faresoner. 
 

 Kildeområder 

En rekke analyser utføres på detaljerte terrengmodeller i forkant av feltarbeidet, for å 
identifisere potensielle kildeområder for skred som skal vurderes i felt: 

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

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

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

 Flomskred og sørpeskred: Bekker og forsenkninger hvor større vannmengder 
vil drenere ved ekstrem nedbør. Resultat fra GIS-analyse av dreneringsveier 
benyttes. 

 
 Dreneringsveier 

Potensielle dreneringsveier blir funnet gjennom terrenganalyse i GIS, med bruk av 
verktøyet Flow Accumulation i ArcGIS, basert på terrengmodell med 1 m oppløsning. 
Denne analysen er nyttig for å visualisere de naturlige dreneringsveiene i terrenget som 
kan bli vannførende under kraftige nedbørshendelser. Resultatet av analysen er et raster 
hvor verdien i hver celle angir hvor mange andre celler som tilfører cellen vann. Jo 
høyere verdi, jo større område leder vann til cellen. Ved å filtrere bort alle celler under 
en terskelverdi, vil dreneringsveiene visualiseres i kartet. I analysen kan det skilles på 
mindre dreneringsveier, og områder med høyere forventet vannføring i nedbørsperioder. 
Disse områdene er typisk mer utsatt for erosjon og skred, og er et relevant grunnlag for 
våre skredfarevurderinger. Flomskred og vannrelaterte massebevegelser følger i stor 
grad dreneringsløpene som er identifisert ved hjelp av denne analysen. 
 

 Geomorfologisk tolkning fra skyggekart 

Skyggekart er en visningsmåte av en digital høydemodell (DHM) som gir et relieffkart 
av terrenget. Skyggekart fra høyoppløselige DHM gir en god representasjon av terrenget 
og er svært nyttige i skredkartlegging for å gjøre geomorfologisk tolking. Kartene brukes 
for identifisering av skredavsetninger og erosjonsformer (herunder løsmassevifter, ur, 
skredblokker og andre typer sammenhengende og usammenhengende skredavsetninger, 
samt raviner og andre erosjonsformer), skredbaner og vegetasjonsgrenser. Sistnevnte 
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kan tolkes ut fra skyggekart fra en digital overflatemodell (DOM) hvor vegetasjonen er 
med.  En DOM gir detaljert informasjon om skogen på tidspunktet dataene ble innhentet, 
bl.a. tetthet av skog, hogstfelt, som kan verifiseres i felt.  
 

 Studie av relevant tilgjengelig kartmateriale 

Som grunnlag for våre farevurderinger utføres studier av relevante kart og foto. Dette 
vil gjøres som en del av forarbeidet, og benyttes under feltbefaringen. Dette inkluderer: 

 Aktsomhetskart for skred 
 Berggrunnskart 
 Løsmassekart og detaljerte kvartærgeologiske kart for deler av området 
 Satellittbilder og historiske flybilder 
 Oversikt over etablerte sikringstiltak fra NVEs kartkatalog  

 56BPlassering av byggverk i sikkerhetsklasser  

TEK17 §7-3 gir dagens krav til skredsikkerhet for ny bebyggelse. For byggverk i skred-
fareområde er det definert tre sikkerhetsklasser for skred (S1-S3), inndelt etter 
sannsynlighet for og konsekvens ved skred. Sikkerhetsklasse S1 omfatter byggverk der 
det normalt ikke oppholder seg personer som eksempelvis garasje og uthus. Sikkerhets-
klasse S2 omfatter byggverk hvor det normalt oppholder seg maksimum 25 personer 
som eksempelvis eneboliger og driftsbygninger i landbruket. Sikkerhetsklasse S3 
omfatter byggverk hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 personer som 
eksempelvis skoler.  
 
Det følgende er utklipp fra veiledningens til andre ledd i TEK17 §7-3 om sikkerhets-
klasser for skred: 
 

"For byggverk i skredfareområde er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, 
inndelt etter sannsynlighet for og konsekvens ved skred. Sikkerhetskravene i de 
tre klassene er satt ut i fra at sikkerheten skal ivaretas både for menneskeliv og 
for materielle verdier. I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverket 
kommer i, må det tas hensyn til konsekvenser for liv og helse, og økonomiske 
verdier. 
 
Når det skal vurderes hvilken sikkerhetsklasse et byggverk skal plasseres i må de 
angitte eksemplene i preaksepterte ytelser normalt legges til grunn. For byggverk 
som ikke er angitt under preaksepterte ytelser, må plasseringen i sikkerhetsklasse 
vurderes i det enkelte tilfelle ut fra konsekvensene ved skred. Dersom byggverket 
er sammenlignbart med et byggverk angitt under preaksepterte ytelser, må dette 
inngå i grunnlaget for vurderingen. 
 
Preaksepterte ytelser. Plassering av byggverk i sikkerhetsklasser: 
1. Sikkerhetsklasse S1 omfatter for eksempel byggverk der det normalt ikke 

oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller andre samfunns-
messige konsekvenser. Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er 
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• garasje, uthus og båtnaust 
• mindre brygger 
• lagerbygning med lite personopphold 

Enkelte mindre tilbygg, påbygg, ombygginger og bruksendringer er omfattet av 
sikkerhetsklasse S1, se tredje ledd. 
2. Sikkerhetsklasse S2 kan for eksempel være byggverk der det normalt 

oppholder seg maksimum 25 personer, eller der det er middels økonomiske 
eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Byggverk som kan inngå i denne 
sikkerhetsklassen er 
• enebolig, tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk 

/fritidsbolig med maksimum 10 boenheter 
• arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det 

normalt oppholder seg maksimum 25 personer. Byggverk der det er 
nødvendig å kreve et høyere sikkerhetsnivå ut fra hensynet til person-
sikkerhet inngår i sikkerhetsklasse S3, for eksempel sykehjem, skole og 
barnehage. 

• driftsbygning i landbruket 
• parkeringshus og havneanlegg. 
 

3. Sikkerhetsklasse S3 omfatter for eksempel byggverk der det normalt 
oppholder seg mer enn 25 personer, eller der det er store økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som kan 
inngå i denne sikkerhetsklassen er 
• eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 

boenheter 
• arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det 

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

 
NGI har klassifisert byggene i kartleggingsområdene som S1, S2 eller S3 byggtype. 
Dette er gjort ved hjelp av koden for 3-siffret bygningstype basert på bygningskoder i 
matrikkelen som fremgår av nedlastede FKB-data. Bygningstypens 3-sifrede klassifi-
sering fremgår bl.a. på denne siden fra Geonorge: 
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F97667F_2BDF_4817_9
B7E_821CF61212ED  
 
Den 3-sifrede GAB-klassifiseringen gir eksempelvis enebolig kode 111, horisontaldelt 
tomannsbolig kode 122, stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer som kode 143. 
NGI har på bakgrunn av de 3-siffrede kodene laget en algoritme som grupperer byggtype 
i sikkerhetsklasse S1, S2 eller S3. Følgende algoritme er benyttet av NGI: 
 
  

https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F97667F_2BDF_4817_9B7E_821CF61212ED
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F97667F_2BDF_4817_9B7E_821CF61212ED
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Sikkerhetsklasse S3: 
  nr = 143 or (nr >= 146 and nr <= 159) or (nr >= 311 and nr <= 321) or (nr >= 
511 and nr <= 521) or (nr >= 531 and nr <= 532) or (nr >= 539 and nr <= 829) 
or nr == 956 
 
Sikkerhetsklasse S2: 
  (nr >= 111 and nr <= 142) or (nr >= 144 and nr <= 145) or (nr >= 161 and nr 
<= 163) or (nr >= 191 and nr <= 229) or nr == 241 or nr == 249 or (nr >= 322 
and nr <= 490) or (nr >= 522 and nr <= 529) or nr == 533 
     
Sikkerhetsklasse S1: 
  (nr >= 171 and nr <= 183) or (nr>=231 and nr <=239) or (nr >=242 and nr 
<=248) or nr == 290 

 
Eksempelvis vil algoritmen NGI har benyttet klassifisere enebolig (kode 111) som 
sikkerhetsklasse S2, horisontaldelt tomannsbolig (kode 122) som sikkerhetsklasse S2 og 
stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer (kode 143) som sikkerhetsklasse S3.  
 
TEK17 §7-3 annet ledd angir at nye byggverk i sikkerhetsklasse S1 skal plasseres 
utenfor 1/100 faresone (lenger ut fra fjellsidene enn denne faresonen), nye byggverk i 
sikkerhetsklasse S2 skal plasseres utenfor 1/1000 faresone (lenger ut fra fjellsidene enn 
denne faresonen), og nye byggverk i sikkerhetsklasse S3 skal plasseres utenfor 1/5000 
faresone (lenger ut fra fjellsidene enn denne faresonen). Alternativt kan byggverk 
dimensjoneres eller sikres mot skred for å tilfredsstille kravene.  
 
Tabellene i sammendraget og teksten for hvert delområde gir bygg som er plassert i en 
faresone (1/100, 1/1000),1/5000) hvor plasseringen ikke tilfredsstiller TEK17 skredkrav 
for sikkerhetsklassen (S1, S2 og S3) som bygget er klassifisert i. 
 
Det bemerkes at NGI har brukt den 3-sifrede byggtype fra FKB-dataene i klassifise-
ringen. Klassifiseringen kan være feil ved feil byggtype i FKB-dataene. Det bemerkes 
videre at det er kommunen som fastsetter sikkerhetsklasse, og deres vurdering av kan 
være annerledes enn NGIs klassifisering. 
 
3.4 Betydning for skredfaren 

 Topografi 

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

Klimaforholdene vil ha innvirkning på utløsningshyppigheten av skred. Vannrelaterte 
skred slik som jord-, flom- og sørpeskred blir gjerne utløst i forbindelse med intens 
nedbør. Snøskred blir oftest utløst i forbindelse med kraftig snøfall, sterk vind og 
markerte temperaturstigninger, om mest utsatt er fjellsider som ligger i le for fram-
herskende vindretninger. Temperaturen vil være bestemmende for nedbørtype og hvor 
mye snø som legger seg opp. Steinsprangaktiviteten er i mindre grad avhengig av klima-
forholdene. 
 

 Skog 

Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog 
kan også bremse opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang og dermed redusere rekke-
vidden av skredmassene. Skogen vil derfor ha betydning for utstrekningen av fare-
sonene. Vi har tatt utgangspunkt i NGI-rapporten "Forslag til kriterier for vernskog mot 
skred" for å vurdere skogens betydning for skredfare (NGI, 2015). 
 
I mange av de vurderte områdene dekkes deler av fjellsidene av tett skog under 
befaringene. Det har stor betydning for vurderingen av utbredelsen av faresonene. 
Mange steder vokser skogen i dag tettere og høyere opp i fjellsidene på grunn av redusert 
beitetrykk og skogshogst, men også som følge av et mildere klima. Det er derfor 
sannsynlig at skredforholdene mange steder har endret seg de siste 50-100 årene på 
grunn av endringer i vegetasjonen. På den annen side har for eksempel monokulturer av 
gran på store felt, sammen med industrielt skogbruk med større maskiner, ført til mer 
snauhogst i fjellsidene Lokalt kan dette føre til betydelig økning av skredfaren. 
 
Snøskred er den skredtypen som påvirkes i størst grad av vegetasjonsforholdene. 
Dersom skogen står tett helt til toppen av fjellsida vil skogen binde snødekket og hindre 
utløsning av skred. Skog nedover i skredbanen vil også bremse skredmassene, men for 
store skred med høy hastighet vil skogen i liten grad påvirke utløpslengden. 
 
Tett skog vil også redusere faren for utløsning av løsmasseskred ved at røttene forankrer 
løsmassedekket. I tillegg vil vegetasjonen forbruke vann som reduserer vanninnholdet i 
jorda slik at mulighetene for oppbygning av kritisk porevannstrykk minker. På den 
annen side kan røtter redusere stabiliteten når det blåser og stammene vaier i vinden, 
eller ved at jorddekket får et angrepspunkt for erosjon når trær velter og røttene river 
opp humusdekket. 
 
Skog i kildeområdene kan derimot øke faren for steinsprang, fordi rotsprengning er en 
vanlig utløsningsårsak for løsriving av blokker. Skog nede i skredbanen vil redusere 
muligheten for at blokker klarer å forsere skogbeltet, og vil dermed kunne redusere 
rekkevidden av steinsprang. Dette gjelder mest for steinblokker på noen få kubikkmeter 
størrelse. 
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Skog i og langs et dreneringsløp vil kunne ha effekt på graden av medriving av skred-
masser for flom- og sørpeskred. Tett skog i kildeområder for disse skredtypene vil også 
påvirke sannsynligheten for utløsning, men effekten er litt mer usikker. 
 
Skogens innvirkning på skredfaren vil variere avhengig av type vegetasjon med hensyn 
på hvor stor belastning den tåler, hvor tett den står og hvilken diameter stammene har. 
Tette plantefelt av voksne trær vil ha størst sikringseffekt. Graden av innflytelse vil også 
i stor grad påvirkes av hvor stor del av fjellsiden som er dekket av skog og bredden på 
skogbeltet. Skog langt nede i fjellsiden vil ha mindre muligheter for å bremse 
skredmasser. Det er utfordrende å gi presise vurderinger av skogens effekt på skred-
hyppighet og utstrekning av faresonene. Skogpolygonkartene i vedlegg F viser skog som 
er vurdert å ha tilstrekkelig stor stammediameter og stå tett nok til at den har en 
beskyttende effekt og bidrar til å redusere faren for alle typer skred. Hogst av markert 
skog i vedlegg F kan føre til endringer i faresonene. Til å vurdere disse områdene har vi 
foruten flyfoto og observasjoner benyttet data fra SATSKOG for å beregne hvor mye 
trevirke som finnes per flateenhet, noe som kan gi et mål for skogens verneeffekt (NGI, 
2016). Regulering av skogen kan her omfatte både flatehogst av skog og etablering og 
vedlikehold av skogsveger. 
 
3.5 Feltkartlegging 
Feltkartlegging ble gjennomført av Peter Gauer, Anders Solheim, Kjersti Gisnås og 
Ulrik Domaas fra NGI i perioden 28. mai – 1. juni 2018. Vi var fordelt på to arbeidslag 
for kvalitetssikring av feltarbeidet innad i laget, samt på tvers av lagene. Kejo Delia 
Welle fra NVE deltok også med en dag på befaringen. NGI hadde møte med Volda 
kommune under befaringen. Kartleggingen ble gjennomført med bil og helikopter. 
Terrenget ble også fotgått, først og fremst utløpsområdene. Under befaringen ble det lagt 
vekt på kartlegging av følgende faktorer: 

 Kildeområder for skred: Type skred og størrelsen på skredene 
 Skredbanen: Terrengforhold som påvirker utbredelsen og rekkevidden av skred 
 Spor etter tidligere skred (blokkutfall, erosjon, skredavsetninger som for 

eksempel vifter eller skader i skogen) 
 Intervju med lokalkjente med kjennskap til tidligere skredhendelser 
 Forut for feltarbeidet ble det utført en synfaring for fotografering når det fortsatt 

var snø i fjella og før det kom løv på trærne. 
 

 Kildeområder 

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt.  Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred. Fjellsider som ligger i 
le for de vanligst nedbørførende vindretninger er mest utsatt for snøskred. Likeledes går 
det oftest skred i skar, bekkedaler og andre forsenkninger fordi det samles opp mest snø 
på slike steder. Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. Hvis 
skogen står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred.  Forutsetningen er at 
trærne er så høye at de ikke snør ned. 
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Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 45º. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og 
overheng som har utviklet seg over lang tid på grunn av forvitring og erosjon. 
 
Jordskred utløses helst i skråninger der det ligger løsmasser og der terrenget er brattere 
enn 25-30º. Tett skog vil forankre jorddekket og redusere faren for utglidninger. 
Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel leire, kan bli utløst i enda slakere 
terreng. 
 
Flomskred blir gjerne utløst ved erosjon i bekkeløp eller som følge av jordskred fra bratte 
sideskråninger som fyller opp løpet. De kan bli utløst i løp med helning helt ned mot 10-
15o. 
 
Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir 
flytende. Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake 
forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger 
seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snødemte vann og myrer når vann bryter seg 
gjennom snøen og drar med seg snø videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike 
terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi. 
 
I ruglete og uoversiktlig terreng vil det i mange tilfeller være vanskelig å skille de ulike 
kildeområdene fra hverandre. Mindre skrenter, små åpninger i vegetasjonen og 
begrensede flater med løsmassedekke som ikke lar seg presentere på kart i målestokk 
1:5000 vil i slike tilfeller måtte fremstilles på en forenklet måte ved å slå sammen større 
områder med angivelse av mest dominerende skredtype. For slike områder vil det også 
være lite hensiktsmessig å kjøre modeller ettersom kildeområdene er små og modellene 
ikke er utviklet for denne terrengtypen.  
 

 Skredbanen 

Skredbanen følger gjerne forsenkninger eller kanaliseringer i terrenget. Våte skred-
masser med stort vanninnhold følger gjerne eksisterende bekkeløp. Alle større bekkeløp 
vil kunne bli masseførende i flomsituasjoner, og derfor er det vanlig å inkludere alle 
større bekker som går i løsmasser og viser tegn på erosjon i faresonen. Steinsprang vil 
også bli kanalisert av forsenkninger i terrenget, men helleformede blokker som oppnår 
stort spinn kan rulle på skrå av fallretningen i terrenget. I noen tilfeller vil også jordskred 
kunne generere raviner i fjellsiden. 
 
I foten av skrentområder med hyppige utfall vil det med tida avsettes urmasser. Noen av 
urene er gamle og avsatt like i etterkant av istiden for ca. 10.000 år siden. De aller fleste 
utfall vil fanges opp i urene, men av og til kan store blokker fortsette forbi urfoten og 
rulle ut på flaten nedenfor. Urer kan også genereres som følge av utvasking av løsmasser 
i blokkrik morene. 
 
Tørre snøskred vil i liten grad påvirkes av terrengforholdene, men hyppige og ferske 
skred vil sette spor i vegetasjonen. Markerte overganger i trebestanden kan være 
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indikasjon på at det har gått snøskred. Snøskred med stor hastighet kan slå ut av 
forsenkninger og gå over rygger. Det samme gjelder snøskya som gjerne opptrer i 
fronten av tørre snøskred. 
 

 Utløpsområdet 

Våte skredmasser vil gjerne erodere i løsmassedekket og føre masser som legger seg opp 
som en vifteformet avsetning i dalbunnen. Mest vanlig er slike vifter ved utløpet av 
bekkeløp med hyppig flomskredaktivitet. I flomsituasjoner er det fare for at det 
eksisterende bekkeløpet fylles opp og bekken finner et nytt løp over vifta. Derfor må 
slike vifter i sin helhet betraktes som potensielle fareområder og inkluderes i 1/5000 og 
i noen tilfeller også i 1/1000-faresonen. For store vifter der mesteparten av massene ble 
avsatt i forbindelse med avsmeltningen av innlandsisen og løpene følger dype 
nedskjæringer over vifta, kan deler av vifta i dag være inaktiv. 
 
Steinblokker som ligger utenfor urfoten kan være vitnesbyrd på tidligere steinsprang. 
Ytre blokkgrense vil gi en indikasjon på hvor langt ut 1/5000 faresonen når ut i 
dalbunnen. Ofte kan det være vanskelig å skjelne en moreneblokk som har blitt fraktet 
med isen fra en skredblokk som stammer fra steinsprang. I jordbruksområder kan 
skredblokker ha blitt fjernet fra innmark, og i slike tilfeller kan faresonene gå forbi ytre 
skredblokkavsetning. I skråninger med velutviklet ur er det vanlig å bruke urfoten som 
en indikasjon på utbredelsen av 1/100-faresonen. 
 
Ferske snøskredavsetninger kan lett observeres før vekstsesongen for alvor kommer i 
gang, men slike spor vil fort forsvinne når det har gått noen år. I noen tilfeller kan store 
snøskred dra med seg steinblokker ut på flatmark. 
 
3.6 Registreringskart 
Registreringer av observasjoner og informasjon av betydning for skredfarevurderingen 
er vist på kart i Vedlegg 1C – 21C. Kartene inkluderer følgende registreringer: 

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

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

 
Under kartleggingen har vi tatt med de viktigste registreringene som har betydning for 
utbredelsen av faresoner.  Skredhendelser fra skrednett.no og andre kilder er vist som et 
punkt dersom hendelsen ikke med rimelig sikkerhet kan stedfestes. Utbredelsen av skred 
som vi med rimelig sikkerhet kan stedfeste er tegnet inn som polygon i kartet. 
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3.7 Detaljerte kvartærgeologiske kart fra NGU 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeider detaljerte kvartærgeologiske kart 
med spesielt fokus på geologi og morfologi som har betydning for skredfarevurderinger. 
Kartene er laget for å inngå i datagrunnlaget for faresonekartleggingen som her er utført. 
NGUs kart er av høy kvalitet og utarbeidet av fagpersoner som har utført omfattende 
feltarbeid, og er et arbeid som i stor grad reduserer omfanget av registreringer i NGIs 
registreringskart.  
 
NGIs registreringskart må ses i sammenheng med NGUs detaljerte kvartærgeologiske 
kart for de kartleggingsområder disse dekker, da NGUs kart inneholder skredrelevant 
informasjon som eksempelvis tolkede skredavsetninger, skredbaner, erosjonslinjer mm. 
Disse elementer er ikke kartlagt på nytt av NGI. Skredrelevant informasjon som ikke 
allerede er inkludert i NGUs kart, eller hvor NGIs tolkinger avviker fra NGUs, er 
inkludert i registreringskartene vedlagt denne rapporten. NGUs detaljerte kvartær-
geologiske kart er vist og omtalt for hvert kartleggingsområde hvor dette er tilgjengelig 
i kap. 4, og eventuelle avvikende tolkninger som har betydning for utarbeide faresoner 
er redegjort. De kartlagte områdene er diskutert med NGUs fagperson som har utført de 
geomorfologiske vurderingene. 
 
Kartleggingsområder som dekkes av NGUs detaljerte kvartærgeologiske i Volda 
kommune: 

 Aksnes (Område 19) 
 Kalvatn (Område 8) 
 Litlebotnen (Område 11) 
 Vika (Område 20, Reitane, Løvik –Dravlaus) 

 
3.8 Modellering 
Beregningsmodeller vil være et viktig supplement når endelig plassering av fare-
grensene skal foretas. Ingen av dagens modeller er direkte relatert til årlig sannsynlighet. 
Modellkjøringer av dimensjonerende skredtype er foretatt i utvalgte områder hvor det 
antas at det kan bidra til faresonevurderingene, særlig med hensyn på vurdering av 
utbredelse av skred. Vi har benyttet følgende modellverktøy, som er nærmere beskrevet 
i avsnittene under (Tabell 3.8.1). 
 
Tabell 3.8.1. Skredmodeller brukt i analysearbeidet. 

Skredtype Dynamiske modeller  Topografiske/statistiske modeller 
Snøskred RAMMS Avalanche Alfa/beta-modellen 
Steinsprang RAMMS Rockfall Forhold mellom maks. utløp og løsnepunkt, topp ur 

og høyde av fjellside 
Flomskred RAMMS Debris Flow  
Sørpeskred RAMMS Debris Flow  
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Eksempler på kjøringer med de ulike modellene er vist på kart i Vedlegg 1D-21D. 
 

 Snøskred 

Modellering av utvalgte snøskredbaner er utført med modellen RAMMS: 
AVALANCHE som er nærmere beskrevet i kap.3.8.2. Alle simuleringer er gjort med 
terrengmodell med oppløsning 2 m. I avsnittet under er vurderinger knyttet til valg av 
parametere som bruddhøyde og friksjonsverdier beskrevet. 
 
Typisk observerte bruddhøyder for sjeldne snøskred (returperiode 100-1000 år) er 100–
200 cm (Gauer, P. & Kristensen, K. 2016). Klimadata indikerer at forventede 
bruddhøyder for sjeldne skred i aktuelt område er i nedre sjiktet av dette. 3-dagers 
nysnøtilvekst for sjeldne returperioder (100-1000 år) for kartleggingsområdene ligger 
fra rundt 70 cm til 130 cm, med høyere verdier (150 cm) i indre strøk. Parametersetting 
og bruddhøyde for snøskredmodellering er delvis basert på returverdier fra SeNorge for 
aktuelt løsneområde, men lokal akkumulasjon på grunn av vinddrift er også tatt hensyn 
til. Dominerende nedbørførende vindretning er fra vest og nordvest, men fjordene styrer 
også vinden. Lokasjoner som har store flater og platå mot vest hvor snø kan fanges opp 
har større sannsynlighet for tilvekst av snø, særlig i østvendte sider. Det er også tatt 
hensyn til lokal akkumulasjon av vindtransportert snø i utløsningsområder som er særlig 
skålformet. Basert på vurderinger av de ovennevnte faktorer (klima, eksposisjon, 
tilfangsområder for snø og lokal topografi) er verdier for bruddhøyde valgt mellom 100 
– 150 cm. Skredvolum er avgjørende for modelleringsresultatene, og valgt bruddhøyde 
må ses i sammenheng med valgt areal for utløsningsområde. 
 
Friksjonsverdiene er valgt ut fra størrelsen på utløsningsområdene  (Tabell 3.8.2). De 
fleste simuleringene er gjort med parametersett "Large avalanche", mens mindre løsne-
områder er simulert som "Small avalanche", alle med returperiode "300-Year". 
Simuleringene er antatt å indikere utbredelse av sjeldne snøskred med returperiode rundt 
300-1000 år. 
 
Skogen er hensyntatt i simuleringene på følgende måte: 

 Snøskred utløses ikke i tilstrekkelig tett og kraftig skog, og dette har redusert 
størrelsen på utløsningsområdene i RAMMS simuleringene.  

 Snøskred som går inn i skog vil bremses mer enn hvis terrenget var uten skog.  
 For skred i skog har NGI benyttet standard økning i friksjonsverdi for my (µ)  

(Tabell 3.8.2).  
 For skred i skog har NGI benyttet en mindre effekt av skogen enn standard 

friksjonsverdi for ksi (ξ)  (Tabell 3.8.2). NGI har beregnet ξ fra tettheten og 
trediameter til skogen. 

 
 RAMMS: AVALANCHE 

RAMMS::AVALANCHE er en fluidmekanisk modell, utviklet ved WSL Institute for 
Snow and Avalanche Research SLF, i Sveits, fra omtrent 1995 til 2010. Skredet 
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beskrives som en væske med friksjon som et fast materiale og viskositet som en væske. 
Friksjonsloven går tilbake til en modell fra 1950-tallet (Voellmy, 1955) som er basert på 
klassisk hydraulikk. Modellen forutsetter konstant skredtetthet ρ og beskriver 
bevegelsen av skred”væsken” gjennom balanseligninger for masse (eller flytehøyde h) 
og impuls. 
 
En stor forskjell i forhold til enklere modeller er at både skredets lengde, bredde og 
høyde forandrer seg langs skredbanen. Denne forandringen beregnes ved å dele opp 
skredbanen i små celler (typisk 5×5 m) og å samtidig beregne hvordan massen (og derfor 
flytehøyden) i en celle endrer seg pga. ulikhet mellom innstrømning og utstrømning, og 
hvordan hastigheten endrer seg pga. gravitasjon, friksjon og trykk fra massene i 
nabocellene. Dette fører bl.a. til det at hastigheten ved skredets hale er lavere enn ved 
fronten, i overensstemmelse med målingene.  
 
Modellen tar hensyn både til startmassen gjennom startlengde, -bredde og -høyde, og til 
variasjoner i terrenget. Friksjonsparameterne μ og ξ velges av brukeren i hvert enkelt 
tilfelle. I modellen kan brukeren fastsette ulike verdier for friksjonsparameterne i ulike 
deler av skredbanen. Dette gjør det mulig å ta hensyn til ujevnhet av terrenget eller skog. 
RAMMS-modellen ble testet og kalibrert i Sveits mot skredhendelser i Alpene. 
Anbefalte verdier for friksjonsparameterne i forhold til skredstørrelse, høyde over havet, 
kanaliseringsgrad og frekvensen av skredet (SLF, 2016) er gitt i Tabell 3.8.2. Denne 
tabellen ble tilpasset norske forhold gjennom tilbakeberegning av mange kjente 
skredhendelser fra NGIs skreddatabase med RAMMS. For norske forhold hvor skogen 
påvirker skredutløpet benytter vi høyere verdier for μ=0,04, ξ=1000 og reduserer høyden 
"Altitude" med 500m for hvert av høydenivåene i beregningene. Merk imidlertid at 
denne kalibreringen gjelder simuleringer uten medrivning. Det finnes for tiden ingen 
publisert kalibrering av modellen med medrivning av snø i fjellsiden nedenfor 
utløsningsområdet. 
 
Det har imidlertid vært kjent i lang tid at Voellmys friksjonslov med de anbefalte 
parameterverdiene gir for lave hastigheter i store deler av skredbanen. En analyse av 
hastighetsmålinger av snøskred fra mange land (Gauer m.fl., 2010) viste at man oppnår 
betydelig bedre overensstemmelse mellom målte og simulerte hastigheter for riktig 
utløpsdistanse ved å velge den hastighetsuavhengige delen av friksjonen (parameter μ) 
større og den hastighetsavhengige delen (parameter k eller g/ξ) langt mindre enn anbefalt 
for RAMMS (SLF, 2016). For å oppnå de samme utløpsdistansene som med alfa-beta-
modellen, velges μ ≈ tan(α(β)) og k ≪ 10−3 (ξ ≫ 104 m/s2). Disse verdiene kan 
imidlertid justeres for klimaforholdene, terrengkarakteristikk, skogsvirkning og 
lignende faktorer.  
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Tabell 3.8.2. Eksempel på standardverdier av friksjonsparameterne μ og ξ i modellen RAMMS 
for ulike returperioder, tilpasset sveitsiske forhold (fra (SLF, 2016)) 

 
 
Inngangsverdier: For modeller av Voellmy-typen øker terminalhastigheten i banen 
tilnærmet med kvadratroten av flytehøyden og utløpsdistansen fra foten av skråningen 
omtrent lineært med flytehøyden. Flytehøyden for sin del er omtrent proporsjonal med 
bruddkanthøyden. Derfor er det viktig å anslå realistiske bruddkanthøyder og utløsnings-
områder som inngangsdata.  
 
En metodikk for dette ble utarbeidet av SLF (Salm m.fl., 1990): 

 Som utgangspunkt tar man den forventede maksimale snøhøydetilveksten 
innen tre døgn med en gitt returperiode T (eller årlig sannsynlighet), Δh0

*(T). 
Denne verdien gjelder målinger på flatmark, avhenger av klimaforholdene og 
varierer sterkt mellom regionene. 

 Det tas hensyn til de lokale forholdene ved å korrigere Δh0
*(T) med 5 cm per 

100 m høydedifferanse mellom målestasjonen og utløsningsområdet, og med 
opptil ±50 cm for vindeffekten. 

 En sentral antagelse i den sveitsiske metodikken er at et skred utløses innenfor 
nysnølaget i løpet av enhver tre døgns nedbørperiode med årlig sannsynlighet 
på 1/30 eller mindre. Utløsningssannsynligheten kan imidlertid være langt 
mindre enn 1 i relativt slake skråninger (dvs. med helningsvinkel nær 30°), ved 
relativt lave nedbørmengder eller i ujevnt terreng. Omvendt kan bruddet også 
skje i eller mellom gamle lag, noe som fører til større bruddkanthøyder. 

 
Denne metoden blir mer realistisk hvis man tar hensyn til utløsningssannsynligheten.  



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 36  

Modellene tilbyr også muligheter for å ta hensyn til bremsevirkningen av skog. 
 

 Statistisk-empirisk modell (α-β modell) 

Den statistiske/topografiske α/β-modellen er utviklet ved NGI og gir maksimal utløps-
distanse utelukkende som en funksjon av topografi (Lied og Bakkehøi, 1980). Lik-
ningene for utløpsdistanse er funnet ved regresjonsanalyse, og korrelerer den lengste 
registrerte utløpsdistansen i mer enn 200 skredbaner med et utvalg av topografiske 
parametere. Parameterne som har vist seg å være mest betydningsfulle er gitt i Tabell 
3.8.3, jfr. Figur 3.8.1. 
 

 
Figur 3.8.1.  Topografiske parametere som beskriver terrengprofilet 

 
Tabell 3.8.3. Topografiske parametere for beregning av maksimal utløpsdistanse 

Symbol: Parameterbeskrivelse: 
β (°) Gjennomsnittlig helning av skredbanen mellom øvre del av utløsnings-

området og “fjellfoten” (punktet med 10° helning i skredbanen) 
θ (°) Helning av de øverste 100 høydemeter av utløsningsområdet 
H (m) Total høydeforskjell mellom øverste del av utløsningsområdet og det laveste 

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

y″ (m−1) y″ = 2c2, beskriver krumningen av skredbanen. 
 
β-vinkelen har vist seg å gi den beste beskrivelsen av helningen i skredbanen, og regre-
sjonsanalyse har vist at β-vinkelen også er den eneste statistisk viktige terrengparamete-
ren. Modellen aksepterer kun β-punkt som er innenfor den delen av skredbanen der 
tangenten til den best tilpassede parabelen har en helning mellom 5o og 15o.  
 
Helningen (θ) av de øverste 100 høydemetrene i utløsningsområdet bestemmer indirekte 
bruddhøyden og derved skredets tykkelse, som er større i slake helninger enn i bratte 
helninger. Lavere verdier av helningen (θ) gir således lengre utløpsdistanser, dvs. lavere 
gjennomsnittlig helning av den totale skredbanen, α. 
 
Lavere verdier av produktet Hy″ betyr lavere verdier av β. I teorien resulterer dette i 
lengre utløp (lavere α-verdier), fordi skredene går med lavere hastighet og har et mindre 

β 
y=c2x2+c1x+c0 

Skredbane 

10°-punkt 
Maksimal 
rekkevidde 

100m 

Best tilpassede 
parabel 

θ 

H 

α 
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energitap gjennom hastighetsavhengig friksjon. Topografien, bredden og graden av 
sideveis avgrensning i utløsningsområdet, samt transport av fokksnø inn i utløsnings-
området, har liten innflytelse på utløpsdistansen. Det er ikke noe som tyder på at en 
innsnevring i skredbanen gir lengre utløp. 
 
Modellen er best egnet for analyse av utløpsdistanse langs skredbaner som er konkave i 
lengderetningen. De beregnede utløpsdistansene er de som kan forventes under snø-
forhold som favoriserer lange utløp (dvs. tørr og lett snø i hele skredbanen). Antagelsen 
om at det er små variasjoner i de fysiske snøparameterene som gir de lengste utløps-
distansene, er kun gyldig innenfor én klimasone. Det benyttes derfor en annen relasjon 
mellom α og β på Island eller i Østerrike enn i Norge. 
 
NGIs skreddatabase inneholder i dag ca. 230 skredobservasjoner. Både de statistiske og 
de dynamiske modellene blir i blant oppgradert. Den mest brukte formen av α/β-
modellen er i dag α = 0.96β −1.4°. Standardavviket er 2.3° og korrelasjonskoeffisienten 
er 0.92. Rekkevidden for mange skredbaner med årlig sannsynlighet 1/1000 samsvarer 
godt med middelverdien av α , der skredbanen er en jevn parabel. Ved spesielt store 
skred kan α-verdien med fratrekk av ett standardavvik (2.3°) være brukt.  
 

 Steinsprang 

Steinsprang er dimensjonerende skredtype flere steder innenfor kartleggingsområdene, 
og modellering er gjort for utvalgte områder med RAMMS::ROCKFALL, som er 
nærmere beskrevet i Kap. 3.8.5. Det er anvendt terrengmodell med oppløsning 2 m for 
alle simuleringer. Løsneområde, blokkstørrelse og blokkform er vurdert i hvert tilfelle 
og er beskrevet for hvert delområde. Terrengparametere er viktige, og terrenget er 
beskrevet i modellen i henhold til observasjoner under befaring. Beregningene er stort 
sett kjørt med 3 m3 store blokk for å se hvor langt større blokk kan nå. Resultatene er 
deretter justert i forhold til observasjoner fra feltarbeidet. Foreløpige resultater fra 
forskningen (Berger et al 2007) utført av Ecorisq (International Association for Natural 
Hazard Risk Management) i Frankrike viser at en normal bjørkeskog har liten bremsende 
effekt på steinblokker over noen få kubikk. Det er først med voksen granskog at skogen 
har vesentlig bremsende effekt. Beregningene er utført uten skog og effekten av skog er 
vurdert under feltarbeidet. 
  
Modellering av steinsprang er utført der hvor resultatene antas å ha betydning for fare-
sonene, slik som hvor det eksisterer lite informasjon om tidligere hendelser, eller 
terrenget vanskelig lar seg observere i tilstrekkelig grad. Førstnevnte kan omfatte 
områder der vi antar at skredblokker er fjernet, eller vi ikke kjenner til hendelser. Sist-
nevnte kan omfatte uoversiktlige utløsningsområder og utløpsområder i tett vegetasjon.  
 
Observasjoner av utløsningsområde og utløpsområder gjort under befaringene, spor etter 
skred og skredhistoriske opplysninger er generelt tillagt mer vekt enn modellresultater. 
Modellering av steinsprang er ikke utført i områder hvor resultatene antas å være av liten 
betydning for faresonetrekkingen. Dette vil gjelde eksempelvis der hvor observasjoner 
av ur og blokker utenfor urfot gir gode indikasjoner på returperioder og rekkevidde av 
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steinsprang. Videre har vi som oftest ikke modellert lave skrenter, anslagsvis rundt 20 
m og lavere, da steinsprang fra slike skrenter har kort rekkevidde, og modellering av 
steinsprang i slike tilfeller erfaringsmessig ikke gir verdifull informasjon.  
 

 RAMMS: ROCKFALL 

RAMMS: Rockfall er et program for simulering av steinsprang. Modellen ble 
tilgjengelig i april 2015, og er utviklet av SLF (WSL – Institute for Snow and Avalanche 
Research SLF) i samarbeid med ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). 
Programmet bruker en hard-contact, rigid-body tilnærming, og baserer seg på 
blokk/bakke interaksjon med friksjonsparametere som påvirker blokkens overflate. Her 
vil hard-contact, rigid-body fremstillingen påføre bremsende krefter på blokkens kanter 
og hjørner. Blokkens form vil derfor bli tatt hensyn til i blokk/bakke interaksjonen. 
 
Et komplekst terreng modelleres ved å bruke en digital terrengmodell med høy 
oppløsning. Minste anbefalte oppløsning er satt til 5 m. Det er mulig å kjøre simuleringer 
med grovere terrengmodell en dette også, men resultatene vil ikke bli like nøyaktige som 
ved en mer detaljert høydemodell. Der en 1-5meter DEM ikke er tilgjengelig, bør det tas 
høyde for at viktige terrengformasjoner ikke blir korrekt representert i modellen.  
 
Den naturlige variasjonen i sprett defineres automatisk basert på blokkform og 
orientering ved kontakt. Detaljerte beskrivelser av modellens oppbygning finnes i 
brukermanualen (Ramms rockfall usermanual v1.6). Ruhet og hardhet på terrenget 
inkluderes i modellen ved å kartlegge de forskjellige terrengtypene ut fra felt-
observasjoner, hellingskart eller flybilder.  
 
Terrengkategoriene er: 

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

 
Blokkene i modellen kan defineres realistisk ved bruk av verktøyet "real rock 
geometries" som er blokkformer samlet inn ved å laserskanne blokker i felt. Disse 
blokkene eksisterer i modellen, og volumet kan endres av brukeren. Blokkene i 
programmet blir ikke fragmentert, men vil bestå som hele blokker gjennom hele 
simuleringen. Modellen inkluderer også gyroskopiske krefter som er introdusert av 
rotasjon av blokkene. Dette gjør det mulig å modellere hjulblokker som kan ha et 
ekstremt langt utløp. 

http://www.ethz.ch/
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Løsneområdet defineres enten som punkt, linje eller polygon. Hva som er definert som 
løsneområdet baseres normalt på hellingsgrad i området. Generelt er helning over 45 
grader ansett som potensielt løsneområde for steinsprang.  
 

 Empiriske modeller for steinsprangrekkevidde 

Empiriske modeller er generelt basert på forhold mellom topografiske faktorer og 
rekkevidden av observerte steinsprang, og kan også kalles statistiske modeller. Disse 
kan brukes som førsteanslag for maksimal rekkevidde for steinsprang.  
 
To mye brukte sammenhenger er vinklene Fahrböschung (F)og Minimum shadow angle 
(M), som er vinkelen fra hhv. toppen av løsneområdet og uren (talus apex) ned til ytre 
steinsprangblokk (Figur 3.8.2). Det er viktig at vinkelen måles i fallinjen til blokken. 
Vinkelen vil avhenge av underlag, hvor jevne/glatte underlag vil gi flatere vinkel.  
 

 
Figur 3.8.2. Fahrböschung (F) og Minimum shadow angle (M). Figur hentet fra Dorren (2003). 

 
Fahrböschung (F) er foreslått av Heim (1932). Noen vanlige estimater for F, og 
resultater fra ulike studier:  
F = 28-40°, hvor 95% stopper innen 32° (Evans og Hunger, 1993)  
F = 28,5° (Toppe, 1987)  
F = 32° (Onofri og Candian, 1979)  
F ≥ 31° for fjellsider 100 - 350 m høye (Domaas, 1994)  
F ≥ 35° for fjellsider 350 - 650 m høye (Domaas, 1994)  
F ~ 30° (tommelfingerregel, NGI)  
 
Minimum Shadow angle (M): Ved en sammenligning av flere studier ligger M vanligvis 
innenfor:  
M = 22-30° (Rapp 1960, Govi 1977, Lied 1977, Hungr og Evans 1993)  
M = 28-30° (Lied 1977)  

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Rekkevidde_vinkler_illustrasjon.png
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M = 27,5° (Evans og Hungr 1993)  
M = 26,5° (Hestnes 1978)  
M ~ 25° (tommelfingerregel, NGI)  
 
Runout ratio model er en sammenheng mellom maksimal rekkevidde for steinsprang og 
høyde på fjellsiden som ble funnet etter en studie av fjellsider og urer i Norge der mer 
enn 120 enkeltsprang ble studert, med hensikt å komme fram til geometriske metoder 
for beregning av rekkevidde for steinsprang. Resultatet er publisert i artikkelen Keylock 
og Domaas (1999), hvor de fant en sammenheng mellom rekkevidden S relatert til 
høyden av fjellsiden H: S = 1/3H + 25 m, der terrenget utenfor urfot (γ) er slakere enn 
12° og høyden på fjellsiden H er > 100 m (Figur 3.8.3). 
 

 
Figur 3.8.3. Definisjon av topografiske parametere som beskriver terrengprofilet, fra Domaas 
1994. 

 
 Flom- og sørpeskred 

Modellering av utvalgte flom- og sørpeskred er utført med modellen RAMMS::DEBRIS 
FLOW, som er nærmere beskrevet i kap.3.8.8. For sørpeskred eksisterer det ingen 
modeller per i dag, men RAMMS Debris Flow kan benyttes med tilpassede parametere. 
 
Modellering er utført der hvor disse skredtypene er dimensjonerende for faresonene, og 
vi er usikre på utbredelsen i utløpsområdet. Disse vannbårne skredene følger i stor grad 
forsenkninger og eksisterende bekke- og elveløp. Da modellene ikke inkluderer erosjon 
og opptaking av masse nedover i løpet, og inngangsparameterne til modellen er usikre, 
kan som regel faglige vurderinger av terrenget, observasjoner fra befaringen og 
eventuelle tidligere hendelser være vel så godt grunnlag for faresoneringen.  

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Domaas_1994.png
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For alle områdene har vi utført terrenganalyser i GIS, bl.a. FlowAcc-analyse som 
identifiserer dreningsveier, og dette er benyttet som hjelpemiddel i vurderingen av 
utløsingsområder og dreneringsløp.  Flomskred og vannrelaterte massebevegelser følger 
i stor grad dreneringsløpene som er identifisert ved hjelp terrenganalysene. Identifiserte 
flomskred- og elvevifter er som hovedregel betraktet som potensielt sideveis 
utbredelsesområde for flomskred. Sannsynligheten for skred er vurdert blant annet ut fra 
mektigheten av historisk avsatte masser og effekten til eksisterende flomverk i utløps-
området, sammen med vurdering av massetilfang og nedbørfeltstørrelse i utløsnings-
området. 
 
Der hvor modellene er brukt, er de brukt som rene strømningsmodeller for å studere 
utbredelse på skredvifta, eller i et utløpsområde hvor vi har mistanke om spredning 
utover eksisterende bekke-/elveløp, men er usikker på denne utbredelsen. Der hvor 
modellering av flom- og sørpeskred ikke er utført, er dette fordi vi mener vi har tilstrek-
kelig grunnlag for faresonene ut fra dreneringsløpene som er identifisert ved hjelp 
terrenganalysene i GIS, studie av detaljert terrengmodell og observasjoner i felt. 
 
Rekkevidde og utbredelse av skred må relateres til årlig sannsynlighet, noe en modell 
ikke gjør. Modellresultater er usikre, og må tolkes subjektivt i forhold til vurderinger av 
årlig sannsynlighet.  
 

 RAMMS::DEBRIS FLOW 

Modellering av flom- og sørpeskred er gjennomført med RAMMS, med en egen modul 
beregnet for "Debris flows". Selve det fysiske grunnlaget er det samme for de to 
modulene RAMMS Avalanche og RAMMS Debris flow, se kap. 3.8.2 for beskrivelse av 
modellen. 
 
RAMMS – Debris flow modulen ble utviklet for å simulere utbredelsen av material-
førende strømninger i et sammensatt terreng. Modulen er benyttet både i Sveits og på 
verdensbasis for å vurdere utbredelsen av skred. Modulen kan også benyttes for å 
dimensjonere sikringstiltak etter et nærmere studie av forhold som bestemmer inngangs-
parametere. I prosjektet er modellen som en strømningsmodell for å vurdere utbredelse 
og strømningsmønster for ulike skredvolum, som støtte til vurdering av utbredelse av 
faresoner for skred med ulik returperiode.  
 
Programmet gir en effektiv annenordens numerisk løsning på dybdenormaliserte 
likninger for granulær strømning. Strømningshøyder og hastigheter blir beregnet på 
tredimensjonale terrengoverflater. Utløsningsområder blir definert ut fra GIS-tegnings-
verktøy. Alternativt kan det benyttes hydrograf som input, men denne varianten av 
programmet er ikke benyttet på grunn av manglende vannføringsdata i de bratte 
bekkene. Kart og flyfoto kan legges oppå terrengmodellen som grunnlag for å kalibrere 
modellen mot observerte skredhendelser.  
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Modellen er kalibrert mot flere reelle flomskredhendelser fra Norge. I tillegg har vi gått 
gjennom litteraturen der modellen er kalibrert mot tidligere skredhendelser i andre land: 
Hussin m.fl. (2012), Hürlimann m.fl. (2008) og Cepeda m.fl. (2010). 
 
På bakgrunn av disse vurderingene har vi benyttet stort sett følgende verdier i våre 
simuleringer i denne rapporten: 

µ = 0.05 
ξ = 250 − 500  m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3.  
 
For sørpeskred er RAMMS Debris Flow benyttet med tilpassede parametere. Ved NGI 
er friksjonsparameterne kalibrert ut fra et begrenset antall simuleringer av kjente 
sørpeskred. Vi har i hovedsak benyttet følgende verdier i våre simuleringer i denne 
rapporten: 

µ = 0.05 
ξ = 250 − 1000  m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3 

 
Det er stor usikkerhet i bruk av modellen, og resultatene må tolkes subjektivt. I 
feltarbeidet ser vi ofte at tidligere flomskred har skåret seg dypt ned i løsmasse-
avsetninger og at dagens flom- og sørpeskred for en stor del vil følge disse etablerte 
bekkeløpene. Beregningene viser av og til overløp som delvis tolkes ut fra erfaring fra 
andre kjente flom- og sørpeskred. 
 

 Jordskred 

Jordskred er ikke modellert i dette prosjektet. For modellering av jordskred kreves 
kunnskap om en rekke relevante jordparametere, som går ut over omfanget av dette 
prosjektet, da det krever instrumentering og grunnundersøkelser av områdene som skal 
vurderes. Faresoner for jordskred er derfor knyttet til geotekniske vurderinger av 
sannsynlighet for skred i de aktuelle løsmassene, samt observasjoner av spor etter 
tidligere skred og tilgang på vann. For sistnevnte er dreneringsveiene som er identifisert 
ved FlowAcc-analyse i GIS et godt hjelpemiddel. 
 
En nærmere studie av stabilitet og skredutløp med beregninger og modellering kan 
utføres av områdene identifisert som utsatt for jordskred gjennom dette arbeidet, ved en 
geoteknisk utredning med innhenting av data nødvendig for bestemmelse av relevante 
parametere. 
 
3.9 Fastsetting av faresoner 
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den 
samlede sannsynlighet for alle typer skred. Grensene som er angitt skal representere det 
beste anslaget som kan gjøres ut fra tilgjengelig kunnskap. 
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Begrunnelsene for faresonegrenser er ofte sammensatt av både en frekventistisk 
tilnærming og en kunnskapsbasert ekspertvurdering. En ren frekventistisk tolkning, det 
vil si hvor sannsynlighet er betraktet som relative frekvenser som kan avledes fra 
tidligere observerte utfall, er som regel utilstrekkelig for vurdering av naturfarer. En 
kunnskapsbasert tolkning av sannsynligheten vil si at graden av tro på hvorvidt en 
fremtidig hendelse vil inntreffe eller ikke er basert på all tilgjengelig kunnskap. Denne 
sannsynligheten er basert på mengden og kvaliteten på den tilgjengelige bakgrunns-
kunnskapen.  
 
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til fastsetting av faresoner. Usikkerheten vil være 
avhengig av kvaliteten og mengden på datagrunnlaget. Usikkerheten kan gjenspeiles i 
utstrekningen av faresonene ved at det legges inn større marginer der kunnskapen er 
svak og terrengforholdene er komplekse. Mer detaljerte undersøkelser i felt, nye 
opplysninger om skred og bedre modeller kan føre til at faresonenes utstrekning endres. 
 
Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og 
beregnede skredutløp, er i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vekt-
legging av ulike datasett og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av 
modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig tilpasset til de ulike skredbanene. Fare-
sonene kan generelt ikke oppfattes som endelig fasit, men kan bli endret i lys av nye 
opplysninger og kunnskap. 
 
I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagte område vil det redegjøres for hvilke 
vurderinger som ligger til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skred-
type innenfor områdene. Hvis flere skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av 
faresonene vil dette omtales.  
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4 Delområder 

4.1 Område 1 – Eikrem 
Det kartlagte området ligger 3 km nordvest for Volda sentrum og er ca. 900 x 500 m 
stort. Bebyggelsen ligger hovedsakelig mellom riksvei 47 og nedenfor 60 moh. Området 
er karakterisert av skogkledt kolleterreng nord og sør for og midt i området (Fig. 4.1.1). 
Solliåsen i nord som er brattest i de nedre delene, Trøda og Nibben som når rundt 130 
moh midt i området og kollen i sør som når opp i 120 moh.   
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for snøskred, 
og kun deler av området er markert for steinsprang og jord- og flomskred. Vedlegg 1A 
har bilder av området tatt fra luften. 
 

 
Figur 4.1.1 Eikrem sett fra sjøsiden med små fjellrygger og med to bekkeløp mellom ryggene. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Terrenget er generelt småkupert med mye lokaltopografi og noen bratte skrenter med 
typisk 20-50 m fallhøyde (Foto Vedlegg 1A og helningskart i Vedlegg 1B).  
 
To bekker krysser området, Eitreåna i nord som starter oppe ved Tjønnheiane ved 430 
moh, og bekken som renner forbi Håskjold og som starter rundt 250 moh. Drensveier er 
vist i registreringskart i vedlegg 1C. 
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Fjellsidene er skogkledt med noe barskog og spredt løvskog i deler av det bratte 
terrenget. I skrentsonene er det lite skog.  
 
Løsmassene i området består av morenemateriale og det er noe bart fjell. Berggrunnen 
består hovedsakelig av glimmerskifer og noe granittisk gneis i nord (Fig. 4.1.2). 
 

 
Figur 4.1.2: Kart over løsmasser og berggrunn (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Tomt 7/17 (Gnr/Bnr er vist i Figur 4.1.3) er vurdert av Møre og Romsdal 
Fylkeskommune (ref: BS-95/007612 og ref: 2229/726/EIA) Tomten er beskrevet som 
utsatt for snøskred og steinsprang men uten av farenivået ble avklart. NGI-rapport 
954109-01 for samme tomt konkluderte med følgende: "Frekvensen av snøskred mot 
den planlagte hustomta er større enn minstekravet som forskriftene til bygningsloven 
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stiller til ny bebyggelse, dersom forutsetningen at skråningen ovenfor huset kan bli 
snauhogd legges til grunn.  En løsmassevoll som skal samle opp skredet vil bli for 
omfangsrik på denne tomta.  Det er mulig å bedre sikkerheten ved å dimensjonere 
huskonstruksjonen til å tåle belastningen fra et snøskred. For øvrig er NGI ikke kjent 
med at det er utført andre skredfarevurderinger i området. 
 

 Skredhistorikk 

Bruk 7/1. Bøbruket Bygd rundt 1910-15. (Ref. Marie Eikrem og Morkabygdsoga). Det 
har vært flom i elva som har nådd litt inn mot husa men uten at bygninger fikk skader 
(Ref. Mannen bodd på garden i 70 år fram til 2012). I skreddatabasen til NVE er 
skredhendelsen i 1830 feilplassert på denne gården. Det står ingenting om denne 
hendelsen for bruk 7/1 i Morkabygdsoga). 
 
Bruk 7/4. I terrenget innunder og mellom Nibben og Trøda ble vi informert av Peder 
Eikrem, 83 år, om at det hadde gått sørpeskred eller muligens et jordskred til sjøen. Det 
er "blåleire" i grunnen. Skredet gikk til sjøen i ca 40m bredde og traff gamle naust nede 
ved fjorden. Dette gjelder trolig Eikremnausta (Kristiangarden. Morkabygdsoga).  
 
I skreddatabasen til NVE omtales hendelsen slik:  

"Årstalet 1830 er ca. Ein sundag medan folk var i kyrkja, losna eit stort 
snøskred i bakkane over vestsida av garden (Bruk 7/3), tok nesten fjøset og alle 
Eikreimnausta med båtar og vegn. Alt vart knust og sopa på sjøen, og vart eit 
stort tap for gardsfolka. Sjå 1860, Idnr. 15599." 
"1860 (ca). Eikreim. Eit nytt stort snøskred gjekk her, denne gongen på 
austsida av gardstunet (Bruk 7/3). Dette hende om våren, og var truleg eit 
sørpeskred. Det small laust i høgda og kom styrtande nedover, for over ei 
kvinne som likevel klarte seg, følgde elvefaret og tok vegen, brusteinane og 
kvernhusa nedafor, førte alt på sjøen." 

Bruk 7/3 er eldste gårdsbebyggelsen på Eikrem og husa her har aldri vært utsatt for 
skred. Her lå det gamle tunet, Jetmundgarden (Ref. Birgit Sørheim). 
 

 Modeller, oppsett og resultat 

Det er ikke gjort modellsimuleringer av snøskred, flomskred eller sørpeskred for 
området. Flere hendelser med kjent utløp og observasjoner av utløsnings- og utløps-
områdene sammen med skredfaglige vurderinger er her ansett som tilstrekkelig grunnlag 
for vurdering av faresonene, og vi anser ikke at modellkjøringene vil gi støtte til de 
faglige vurderingene. 
 
Flom-og sørpeskred vil også forekomme langs de to bekkene i området og er en høyst 
aktuell prosess i området. Flomskredene er av de to skredtypene vurdert å være 
dominerende, basert på observasjoner og hendelser. Modellering av flomskred er ikke 
utført. Bekkeløpene er så vidt godt definert og nedskåret at sideveis utbredelse kan tolkes 
utfra topografien og danne grunnlag for våre faresoner. 
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Steinsprang er modellert (Vedlegg 1D og Tabell 4.1.1) og har betydning for utløp fra 
skrentsonene i området. Resultatet fra beregningene viser maksimale utløp og er ikke 
representativt for utløp med avgrenset returperioder. Beregningene gir en indikasjon av 
spredning av utløpene. Observasjoner av urdannelser og blokker nedenfor skrentene 
sammen med vurdering av utløsningssannsynlighet og rekkevidde har vært styrende for 
faresonetrekkingen.  
 
Tabell 4.1.1. Modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS-modellen 

RAMMS::ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 3 m3, enkelte blokk er vesentlig større, men er ikke 

dimensjonerende. 
Kantet blokk Kubisk 
2 m terrengmodell Standard grodcelle 

 
Resultatene i Vedlegg 1D viser "reach probability", det vil si de mer sannsynlige stein-
sprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i kartet). 
Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i forsenkninger og 
rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige steinsprangbaner opptre 
i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. De andre resultatene fra 
kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert i vurderingen av 
resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre vurderinger.  
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.1.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper på Eikrem (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred). Tomt 7/17 er markert 
på kartet. 

 
4.1.5.1 Steinsprang og steinskred 
Klimatisk ligger området til rette for steinsprang utløst av nedbør og i mindre grad i 
forbindelse med temperatursvingninger. Det er ingen hendelser registrert i området.   
 

7/17 
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Ved Gård Gnr/Bnr: 7/1 er det enkelte steinsprangblokk under bratt skrent ovenfor låven 
nord for bekk. Det er lav steinsprangaktivitet i området. Ingen ferske steinsprangblokker. 
Modellering med RAMMS rockfall indikerer lang rekkevidde fordi det er bratt terreng 
nedenfor skrent. Beregningen gir for høy hastighet i foten av skrentområdet (10-20 m/s). 
Imidlertid kan bratt terreng utenfor skrentsoner i sjeldne tilfeller forårsake at 
steinblokker når langt. Erfaring med steinsprang i slike tilfeller tilsier imidlertid kort 
rekkevidde pga lav fallhøyde og uregelmessig blokkform. De fleste skrentområdene i 
området er små og rekkevidden er kort utenfor foten av bratt terreng. Faresonen for 1000 
års returperiode er derfor trukket nært fjellsiden. I de mest aktive områdene er det lagt 
til en faresone for 100 års returperiode med kort rekkevidde.  
 
For 5000 års returperiode er RAMMS-beregningene delvis tatt hensyn til som viser at 
blokkene i sjeldne tilfeller kan nå langt i det skrånende terrenget blant annet ved Eikrem. 
Nedenfor Trøda er terrenget slakere, og med lav utfallssannsynlighet er 5000-års 
faresonen bare trukket litt ut i slakere terreng. Utenfor fjellryggen Nibben er 5000 års 
returperiode lagt litt lengre ut. Dette skyldes også at fjellskrenten er høyere enn ved 
Trøda. RAMMS-beregningene viser at steinsprang i sjeldne tilfeller kan krysse vegen 
nede ved gårdsbebyggelsen sør for Nibben. Fra nordvestsiden av Eikreimshammeren 
viser beregningene av steinsprang kan når forbi gårdsveien og faresonen for 5000 års 
returperiode er derfor lagt på nedsiden av veien, men litt kortere enn beregningene viser. 
Dette skyldes at det er lite urdannelser her og at utfallssannsynligheten er lav.  
 
4.1.5.2 Jordskred 
Værforholdene tyder på at jorddekket i sjeldne tilfeller kan vannmettes og mindre 
jordskred kan inntreffe. Det er ingen jordskredhendelser i området. Fjellsidene er skog-
bevokst og vil for en stor det holde på jorddekket. Noen mindre bratte områder er 
markert som utløsningsområder og mindre jordskred kan løsne selv om det er skog i 
området. Utløsningsområdene består av morenebunn og humusdekke og er skogbevokst. 
Utglidning kan skje av begrenset størrelse og volum indikerer kort rekkevidde. Fare-
sonene er derfor trukket nær inntil foten av de bratte skråningene. Jordskred er ikke 
modellert pga små skredområder. 
 
Det er områdene ved Bakken og ned mot Eikrem hvor jordskred kan nå lengst og hvor 
det er gamle løsmasseavsetninger i skrånende terreng og hvor jordskred kan nå langt ut. 
Faresonen for 5000 års returperiode er derfor lagt ned mot hovedveien her. Mellom 
Trøda og Nibben er det også muligheter for små jordskred med kortere rekkevidde og 
faresonen for 5000 års returperiode er derfor lagt ovenfor boligbebyggelsen i den 
nordlige delen. Det er også her den kjente sørpeskredhendelsen har funnet sted.  På 
sørsiden av Nibben er det også en bratt skogkledd li hvor jordskred kan løsne og hvor 
det ikke er sett spor etter jordskred. Faresonen for 1000 års returperiode er derfor lagt 
inntil skråningsfoten og for 5000 års returperiode er faresonen lagt ned til elva fordi 
terrenget skåner helt ned til elva. Rundt Eikreimshammeren og innunder berghamrene 
er det løsmassedekke hvor jordskred kan løsne. Både steinsprang og jordskred i samme 
området gjør at det stedvis er jordskred som når lengst og stedvis steinsprang. Lengst 
nord i området er det jordskred som danner faresonen og faresonen for 5000 års 
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returperiode er lagt ut til der terrenget flater ut. Små fallhøyder bidrar også til kort 
rekkevidde. 
 
4.1.5.3 Flomskred 
Klimatisk ligger området nær havnivå og det er sjelden mye snø i området. Middel-
temperaturen er over null hele året. Rundt 400 moh forventes det kuldegrader i perioden 
desember – mars. Årsnesbøren i områdene er rundt 1800 mm. Litt opp fra sjøen kan det 
ligge normalt 10 cm snø på bakken vinterstid og i sjeldne tilfeller opp mot 1,0 m snø på 
bakken. Med 300 års returperioder kan døgnnedbøren bli rundt 125 mm eller ca 7% av 
årsnedbøren. Det er litt lavt for å danne flomskredsituasjoner og indikerer at flom-
skredhendelser er sjeldne.  
 
I Eitreånas bekkeløp kan det gå både flomskred og sørpesked i mindre grad. Det er kun 
historikk på en flomhendelse. Vi regner med at hendelser kan inntreffe så ofte som hvert 
100 år i snitt og sjeldnere hendelser vil få større utbredelser. Bekkeløpet er så vidt godt 
definert og nedskåret i løsmasser at flom- og sørpeskred i liten grad kan gå særlig langt 
utenfor bekkeløpet med 1000 års returperiode. Faresonen er ført ned til sjøen. Det er kun 
deler av bruk Gnr/Bnr: 7/1 som ligger innenfor faresonen for 1000 års returperiode. 
Bolighuset ligger innenfor 5000-års faresonen. For 5000 års returperiode antar vi at 
flomskred kan nå over den gamle kjegleformede løsmasseavsetningen ved gården. 
 
Flomskred vil dannes i Eitreånas løp litt opp i dalen hvor bekken går i et nedskåret 
bekkeløp og erosjon fra sidene av løpet er mulig. Erosjon i bekkeløpet tyder på flom-
skredaktivitet. Flomskred er ikke modellert siden bekkeløpet er godt nedskåret i 
terrenget og vil holde på flomskredstrømmen. Sideveis avgrensing er derfor styrt av 
topografien i området. Flomskred er dimensjonerende faretype siden erosjonsområdet 
langs bekkeløpet er langt og vil gi større volum enn sørpeskred som løsner høyer oppe i 
dalen. 
 
4.1.5.4 Sørpeskred 
Litt opp fra sjøen kan det ligge normalt 10 cm snø på bakken vinterstid og i sjeldne 
tilfeller opp mot 1,0 m snø på bakken. Med 300 års returperioder kan døgnnedbøren bli 
rundt 125 mm eller ca. 7% av årsnedbøren. Det er litt lavt for å danne flomskred, men 
tilstrekkelig til å danne sørpeskred om det er snødekket mark. Flere forhold rundt 
snødekket må være til stede samtidig med slik nedbør. Dette bekrefter av hendelser med 
sørpeskred i området er sjeldne. 
 
I bekkeløpet som kommer ned langs Håskjoldvegen er det registrert en sørpeskred-
hendelse. Trolig er dette en sjelden hendelse og det er lagt en returperiode på 1000 år 
langs bekkeløpet. Det er ingen bolighus innenfor faresonene langs dette bekkeløpet. 
Faresonen følger topografien langs bekkeløpet og er ført ned til sjøen. Faresonen for 
5000 års returperiode er lagt litt lengre ut til siden og noe ut der bekkeforsenkningen er 
mindre tydelig. Faresonen begrunnes ut fra den historiske hendelsen og muligheten for 
at tilsvarende kan inntreffe igjen.            
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Sørpeskred vil dannes i Eitreånas løp i et flatere parti rundt 150 moh lengre opp i dalen 
hvor vann kan demmes opp i snødekket. Sørpeskred er ikke modellert fordi bekkeløpet 
er vel definert og avgrenser sideveis utbredelse. Potensialet for sørpeskred tilsier relativt 
små volumer og slike sørpeskred vil neppe gå langt ut til side for bekkeløpet. 
 

 Effekt av skog 

Fjellsiden ovenfor bebyggelsen på Eikrem er skogbevokst med gran og lauvskog. 
Dersom skogen hugges ut i de bratte partiene vil muligheten for snøskred øke og fare-
sonene endres. Skog langs bekkeløp demper fart og utbredelse til flom- og sørpeskred 
og hindrer utløsning av snøskred. Dette reduserer returperiode og faresonenes 
utbredelse.  
 
4.2 Område 2 - Volda sentrum 
Det kartlagte området i Volda sentrum er 4,5 km langt og 1,1 km bredt. Området strekker 
seg fra Klippa i vest og til Åsenipa i øst og mellom Rotevatnet i sør og oppunder 
Bratteberget, Koldå, Yrgjølet og Klepp i nord. Det er fire bekkeløp som krysser området. 
 
Det er noen områder som er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for 
snøskred, og hovedbekkeløpene er markert for jord- og flomskred.  Figur 4.2.1 viser foto 
av kartleggingsområdet. Foto i Vedlegg 2A viser flere bilder over området tatt fra luften. 
 

 
Figur 4.2.1. Foto av område Volda sett mot øst.  
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 Topografi og grunnforhold 

Fjellsiden er slak nede i bebyggelsen og blir gradvis brattere opp til 400 – 500 moh. 
Fjellsiden er lavest i vest og øker på i høyde mot øst. De bratte partiene er hovedsakelig 
mellom 200 og 300 bratt og noen mindre områder er 300 – 400 bratt. Fjellsiden over 
bebyggelsen er for en stor del bevokst med gran og løvskog. Noen granfelt er allerede 
hugget ut (Foto Vedlegg 2A og helningskart i Vedlegg 2B).   
 
Det er fire bekkeløp som krysser området: bekk i Kleppedalen, Håmyrelva, bekk i 
Yrgjølet, Heltneelva og Rotevasselva. Feltobservasjoner med drensveier er vist i 
registreringskart i Vedlegg 2C. Fjellsiden ovenfor bebyggelsen er skogkledt med 
barskog og løvskog bortsett fra noen få hogstflater.  
 
Figur 4.2.2 viser NGUs kart over løsmasser og berggrunn for området. Løsmassene 
består av morenemateriale og marine strandavsetninger. Berggrunnen består hoved-
sakelig av granittisk gneis. 
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Figur 4.2.2. Kart over løsmasser og berggrunn i Volda (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Urbakkfoten, Håmyra, Skredfare. v/Fylkegeolog E. Anda. Området Urbakkfoten er bratt 
nok til snøskred, men skogen holder snøen på plass. Håmyrelva kan føre sørpeskred og 
flomskred. Det også er markert et bekkeløp fra myra ved Kleppsætra. 
 
Multiconsult (2017) har gjort skredfarevurdering fra områder i Håmyra og Yrgjølet. 
Arealene kan utnyttes til boligformål forutsatt at skogen får stå og at det ikke utføres 
graving i området ovenfor områdene slik at stabiliteten av jorddekket svekkes. 
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130544 Kartlegging av flomfare og flomtilpasningstiltak i Melhornsida. Multiconsult 
2017. Gjølelva (Håmyrelva), Orgylelva (Yrgjølet) og Heltneelva. Notatet omhandler 
200-årsflom med 40% klimapåslag og flomtilpasningstiltak. Arbeidet er omfattende og 
detaljert og viser flomsonekart (Q200) med klimapåslag og usikkerhetssoner. Foreslåtte 
tiltak er vannhåndtering i fjellsiden ovenfor bebyggelsen med grøfter (flomkanaler), 
forbygninger/flomverk og drenering for håndtering av overvann. Beregningene gjelder 
for returperiodene 20, 200 og 1000 år. Nedslagsfeltene er fra 0,6 – 1,7 km2. Feltene er 
relativt små, bratte og med rask respons på flom. 
  

 Skredhistorikk 

Håmyrelva 
Flom i Håmyrselva påskehelga i 1929. Foto viser kraftig erosjon i elvegjelet ved 
Røyslidvegen 1 (dagens elveløp). Elva braut seg også ned ved vegen Teinene vest for 
dagens elveløp. Løsmasser kom ned mot lærerskolen og mest av massene kom ned der 
påbygget øst for skolen står (Foto av hendelsen gitt av Volda kommune). 
 
NGU v/Lena Rubensdotter har laget kvartærgeologisk kart for Volda sentrum (ikke 
ferdig i 2018) men fortalte at det ble observert to flomskredhendelser i utgravd snitt i 
tomt nedenfor og øst for lærerskolen. Observasjonene er ikke tidfestet men indikerer 
også tidligere hendelser enn i 1929. 
 

 
Figur 4.2.3. Bilde er tatt ovenfor den gamle lærerskolen og viser løsmassene fra flomskredet i 
1929 (foto fra Volda kommune).  

 
Halkjellsvika, Volda sentrum. Undersjøisk skred, NGU. 

"Volda. Halkjelsvik. Den 28. september 1849 gjekk truleg eit rel. stort 
undersjøisk skred i Voldafjorden. I bladet Tidsregister står pm eit underleg 
natursyn. På stille fjord skjedde et "overordentlig søedrag ved stranden paa 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 55  

gaarden Halkjeldevig, især bemærkedes det mest strax neden for kirken, hvor 
søen stod i en saadan sterk virvel at den trækkende 20 alen frem gjennem fjeren 
og feiede saaledes stenene frem og tilbake med en saadan fart, og søen randt saa 
sterk frem og tilbake at naar en gikk lige efter og i det søen vendte tilbake maatte 
man slynde sig for at undgaa brenningen, En stor brølen fulgte med ligesaa som 
ved søegangen ved Havet, alt foregikk under blikstille, varede i en 3 a 4 timers 
tiid." Det blir vidare opplyst at ingen, deriblant presten, kunne forstå kva dette 
var for noko. Og at båtar som rodde på sjøen denne dagen merka ikkje noko som 
helst. Det oppstod berre mindre skadar." 

Hendelser med flodbølger omtales, men er ikke inkludert faresonekartleggingen. 
 

 Modeller og oppsett 

Flom-og sørpeskred vil også forekomme langs de fire bekkene i området og er en høyst 
aktuell prosess på de tre løsmasseviftae nede i bebyggelsen langs Gjølelva, Orgylelva 
og Heltneelva. Flomskredene er av de to skredtypene vurdert å være dominerende, basert 
på observasjoner og hendelser. Modellering av sørpeskred er utført (Vedlegg 2D). Disse 
er sjeldnere enn flomskred men vil dominere utbredelsen på vifta og være 
dimensjonerende skredtype på alle viftene. Bevegelsene av flomskred på 
løsmasseviftene er også vurdert ut fra skyggekartet som viser geomorfologiske spor etter 
eldre avsetninger og bekkeløp. Faresonene er til slutt skjønnsmessig vurdert ut fra 
observasjoner, hendelser, beregninger, NGUs kvartærgeologiske kart og kartstudiet. 
 
Steinsprang er ikke modellert, da faren for steinsprang hovedsakelig ikke har vært 
styrende for faresoneringen. I vest er steinsprang dimensjonerende faretype vest for 
Kleppåsen. Observasjoner av små urdannelser og skredblokker i terrenget har vært 
styrende for vurderinger av returperiode og rekkevidde i dette området.  
 
Tabell 4.2.1. Modellering av sørpeskred med RAMMS-modellen 

RAMMS:: Sørpeskred 

Gjølelva (Håmyrelva) 
Utløsningsvolum v/2m snø, 
60.000 m3 sørpeskred 
 
Heltneelva 
Utløsningsvolum v/2m snø, 
20.000 m3 sørpeskred 
 
Rotevasselva 
Utløsningsvolum v/3m snø, 
16.000 m3 sørpeskred 
 

Utløsningsareal på myr øverst. Normalt vil utløsning og 
medriving være mindre. 
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µ = 0.05 og ξ = 500, no 
cohesion. Densitet 1000 
kg/m3 

Verdier benyttet fra validering av kjent 
flomskred/sørpeskred i Hallinggrovi, Nærøydalen 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 
Beregningene av sørpeskred følger terrenget godt og for det meste flomskredviftas 
topografi Beregningene er vist i Vedlegg 2D (Modelleringskart og modellresultater). 
Beregningene nede i bebyggelsen blir gjenstand for vurdering siden utbredelsen følger 
forsenkninger i topografien og ikke tar hensyn til byggene i området. En subjektiv 
vurdering av byggenes betydning for å stoppe flomskred baserer seg på erfaringer fra 
kjente flomskred andre steder i landet. Det er kjørt beregninger med ulike snøhøyder og 
volum og disse påvirkes av medriving nedover og langs bekkeløpene. Virkeligheten er 
oftest annerledes enn beregningene viser og resultatene brukes med forsiktighet relatert 
plassering av faresonene. 
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur. 4.2.4. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Volda sentrum (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.2.5.1 Steinsprang og steinskred 
Klima i området ligger til rette for steinsprang utløst i forbindelse med kraftig regnvær. 
Det er få steinsprangområder i Volda sentrum. Rundt Kleppåsen kan det komme ned 
steinblokker i sjeldne tilfeller (Vedlegg 2C). Det er ingen registreringer i Skred-
databasen. Det er observert noen små urdannelser nord på Kleppåsen. Det er bratte 
skrenter på vestsiden av åsen hvor bebyggelsen ligger tett inntil foten av de bratte 
partiene. Det er lite løst berg og få observerte skredblokker utenfor skrentene og 
modellering er derfor ikke utført. Utfallssannsynligheten er lavere enn 1/100 og 
faresonen for 100 års returperiode er derfor utelatt.  Faresonene for 1000 års returperiode 
for steinsprang er av samme grunn lagt tett inntil foten av de bratte partiene på grunn av 
liten sannsynlighet for utfall og få registrerte steinblokker. Ut fra en vurdering i felt om 
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hvor langt ut blokker kan tenkes å nå har vi lagt faresonen for 5000 års returperiode ned 
mot gårdsveien i området og forbi svingen ovenfor boligfeltet (Vedlegg 2.1.E).  
 
For øvrig i området for Volda er det lite tegn til steinsprangaktivitet. Noen små skrenter 
er observert og i modelleringskartet (Vedlegg 2D) er det vist noen empiriske beregninger 
på rekkevidde av eventuelle utfall. Disse viser at steinsprang ikke vil gå langt og at det 
er jordskred som kan være aktuelt for boligfeltet. 
 
4.2.5.2 Jordskred 
Klima tilsier at jordskred kan inntreffe i de bratteste partiene ovenfor bebyggelsen i 
Volda i sjeldne tilfeller. Nedbørmengdene over flere døgn kan bli store nok til å bløte 
opp toppjordlaget og løse ut skred. Det er ingen registreringer i databasen. Det er ikke 
sett spor etter gamle jordskred i fjellsiden ovenfor bebyggelsen. Terrenget er stedvis 
bratt nok til at jordskred kan utløses. Skogen står foreløpig relativt tett og hindrer 
utløsning. Noen områder er hugget ut og stedvis er skogen tynn. Eventuelle jordskred 
ventes å bli små med relativt kort rekkevidde. Mellom bekkene i området er det tegnet 
en faresone for 5000 års returperiode for jordskred. Rekkevidden er kort pga at det 
ventes kun små utglidninger i morenedekket. Det er ikke utført beregninger av jordskred. 
 
Skogen hindrer i tillegg utløsning av snøskred men er stedvis bratt nok til at snøskred 
kan løsne. Dette gjelder særlig i området ved Urbakkfoten. 
 
Vi har erfaring fra en tidligere jordskredhendelse i Volda kommune i fra Nakkane øst 
for gården Bueide. De fleste jordskredene starter imidlertid oftest i sammenheng med at 
avrenningen samles mot et lite område/punkt og starter derfra. Vi har markert potensielle 
områder for jordskred hvor det er løsmassedekke og hvor utglidninger kan nå ned mot 
og inn i boligområdene. Områdene er for det meste små og det er kun overflate-
utglidninger i moreneskråningene som erfaringsmessig glir ut. Det er skog i disse 
potensielle utløsningsområdene som binder løsmassedekket. På steder hvor skogen er 
tynn er det lagt inn en faresone for 1000 års returperiode og der skogen er tett er det lagt 
en faresone for 5000 års returperiode. I et så vidt langt tidsperspektiv er det vanskelig å 
forestille seg at det ikke kan skje utglidninger. Siden det er grunne skred med lite 
drenering inn i områdene ventes slike jordkskred å ha stor bevegelsesmotstand mot 
bakken og vil stoppe raskt opp når terrenget slaker litt av. I Vedleggene 2.1E – 2.4E er 
faresonen for jordskred med 5000 års returperiode vist. De fleste områdene ligger 
faresonen ovenfor bebyggelsen og det er kun sørvest for Kleppåsen at noen få hus ligger 
innenfor rekkevidden av jordskred med lav sannsynlighet for å inntreffe. Faresonene er 
vist i Vedlegg 2.1E – 2.4.E. 
 
4.2.5.3 Sørpeskred/flomskred 
Volda har et maritimt klima med en årsnedbør i fjellet på rundt 1900m. Det er målt 3m 
snøhøyde i området. Vekslende perioder med snø og regn gjør at det kan bygge seg opp 
vann i snødekket og forårsake sørpeskred. I noen tilfeller kan dette også føre til 
blandingsskred med vann snø og jord eller og flomskred. Døgnnedbør kan bli 90 til 120 
mm (100 og 1000 års returperiode). Ettdøgns nedbør er litt lav til å forårsake flomskred 
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med mindre det har regnet en god del i forkant. 3 døgns nedbør er tilstrekkelig til å danne 
flomskred eller sørpeskred sammen med snøsmelting. Trolig går det flere hundre år 
mellom hver store hendelse. Vi har derfor ikke tegnet faresone for 100-års hendelser 
langs bekkeløpene. Det er også vanskelig å skille faresonene for flomskred og 
sørpeskred i Volda sentrum. Vi har derfor satt disse like. 
 
Flomskredet i påska i 1929 er eneste kjente store hendelse i dette området. Fordi dette 
skjedde på ettervinteren er det ikke utenkelig at det kan ha vært et blandingsskred, 
eventuelt at det har startet som et sørpeskred og kommet ned som et flomskred. 
 
Flatere parti oppe i nedslagsfeltene danner utløsningsområder for sørpeskredene og 
løsmasser i morene langs de brattere partiene i bekkeløpene danner områder for erosjon 
om medrivning av jord som danner flomskred. Dette ser vi i de tre største bekkene i 
området.  
 
Modellering av sørpeskred viser at slike skred kan nå ned i bebyggelsen. Sørpe- og 
flomskred følger forsenkningene i topografien i området og stemmer med den geomor-
fologiske tolkningen av terrenget med spor etter tidligere bekkeløp og flomskred-
avsetninger noe som er synlig på skyggekartet. Erfaring med værforhold og dannelse av 
flomskred og sørpeskred tilsier at slike skred kan inntreffe langs de fire bekkeløpene. 
Fremtidige hendelser forventes å ha relativ lav returperiode. 
  
Flom- og sørpeskred med 1000 års returperiode følger hovedløpene og litt ut til siden 
der terrenget tilsier mer utbredelse ved at det ikke er noen hindring. Vi har stoppet 
utløpet i Håmyrelva litt forbi den gamle lærerskolen. Ved Heltneelva og Elvadalen 
forventer vi litt større flom- og sørpeskred og har trukket faresonen for 1000 års 
hendelser ned til vatnet. I Kleppedalen er sørpeskredene små og vil trolig stoppe før de 
når bebyggelsen. Begrunnelsen for faresonen ligger i hendelser, tolkningen av skygge-
kartet som viser utbredelsen av tidligere hendelser samt geomorfologisk informasjon om 
flere hendelser i skjæring, tolkningen utført i felt og modelleringen. Skogen har en 
dempende effekt på erosjon for denne returperioden. Faresonene er vist i Vedlegg 2.2E 
– 2.4.E. 
 
Faresonen for 5000 års returperiode er trukket litt ut til siden for å favne større skred-
volum av vann og snø samt å ta med områder hvor terrenget ikke kan forvente å holde å 
holde strømmen på plass i selve bekkeløpet. Den beregnede utbredelsen av sørpeskred 
samt de geomorfologiske sporene stemmer overens med øvrige vurderinger og fare-
sonen for 5000 års returperiode er derfor lagt omtrent med samme utbredelse som ytre 
grense for modellererte sjeldne sørpeskred indikerer. Noen skjønnsmessige vurderinger 
er også utført siden bygninger vil bremse og skjerme bebyggelse lengre ned. 
 

 Effekt av skog 

Skogen i området er viktig for å hindre utløsning og virker bremsende på skred. 
Terrenget er ikke høyere enn at skogen kan krype opp i utløsningsområdene for sørpe-
skred etter hvert og kanskje ytterligere redusere muligheten for slike skred. Skogen har 
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størst betydning for å hindre jordskred som vil være utglidning av topplaget i morene og 
jorddekke (humuslaget). 
 
4.3 Område 3 – Vassteinen 
Området ligger ved Ervikvatnet, ca 6 km sørøst for Volda sentrum. Det ligger to gårder 
i området Gnr/Bnr: 33/1 og 2. Området er 450 m langt langs fjellfoten og 150 m bredt. 
Området strekker seg fra 40 moh ved vatnet og opp til 600 moh ved Haukarsteinen. 
 
Det meste av bebyggelsen ligger innenfor områder som er avmerket som aktsomhets-
område på NVEs kart for snøskred, steinsprang og flom- og jordskred. Figur 4.3.1 viser 
foto av kartleggingsområdet (Foto i Vedlegg 3A viser flere bilder over området tatt fra 
luften). På NGIs aktsomhetskart ligger all bebyggelse innenfor aktsomhetssonen. 
 

 
Figur 4.3.1. Oversikt over de to gårdene (33/1 og 2 til høyre i bildet og 33/3 til venstre) i området 
Vassteinen. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Fjellsiden er slak nede i bebyggelsen og blir gradvis brattere opp til 500 - 600 moh 
(Jargrinda og Haukarsteinen). De bratte partiene er mellom 300 – 450 bratt men store 
områder er også mellom 45o – 60o bratt. Et par områder er nær vertikale i tillegg. 
Fjellsiden over bebyggelsen er for en stor del bevokst med løvskog unntatt skrent-
områdene. Noen små granfelt er like ovenfor bebyggelsen. Ur og blokk er vist på 
registreringskartet (Foto i Vedlegg 3A og helningskart i Vedlegg 3B.).  
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Vadsteinelva renner ned øst for området og er så vidt av betydning for den helt østlige 
delen av området. Feltregistreringer med drensveier er vist i registreringskart i vedlegg 
3C. 
 
Figur 4.3.2 viser NGUs kart over løsmasser og berggrunn for området. Løsmassene 
består av marine strandsavsetninger og bart fjell. Berggrunnen består hovedsakelig av 
granittisk gneis. 
 

 
Figur 4.3.2. Kart over løsmasser og berggrunn Vassteinen (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi har ikke mottatt informasjon om tidligere utredninger i området og har heller ingen 
arbeider utført av NGI i området. 
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 Skredhistorikk 

I skreddatabasen er det informasjon om et jordskred 25.03.1948 ved Vadstein (øst for 
gård 33/2):  

"I førstninga av påska 1948 kom mykje snø som vart etterfølgt av kraftig regn 
som gav flaum og skred mange stader i Ørsta/Volda-området. Det største kom 
torsdags morgon 25. mars 1948 ved garden Vadstein (Vassteinen) ved 
Ervikvatnet (42 m oh). Eit mindre snøskred laga ei demning i Vadsteinelva oppe 
i fjellet, som så skaut laus og starta eit stort stein- og jordskred som følgde 
elvefaret nedetter, over riksvegen og til Ervikvatnet. Dette er ikkje så langt frå 
tunet til garden Vadstein. Elva tok seg nytt far og grytte stein og jord utover åker 
og eng, og gav jordskade, med erstatning frå Landbruksdepartementet for to av 
brukarane på i alt 1800 kroner. Dei hadde året før brent lyng og buskas i fjellet 
her, noko som kanskje hadde auka risikoen for å løyse skred." 
 

Vadsteinelva har tidligere gått som vassfonn i 1878, 1906 og 1907. Første gongen gikk 
fonna i snøløysinga, andre gongen om høsten under kraftig regnvær.  
 
Det er en snøskredregistrering ved bruk 33/2, men det er ingen informasjon i databasen 
utover årstallet.  
 
Ramsli 1948 omtaler Jargrindsgjølet (skred samme dag som i Vadsteinelva) som ligger 
rett over bruket til Olav Vadstein: 
 

"Natt til 25. mars 1948 gikk det ei stygg vassfonn her. Den rev med seg store 
mengder av stein og grus som ble ført helt ned på dyrka mark. Like ovenfor 
husene bøyde fonna av mot aust slik at disse ikke ble skadet. Vatnet først en god 
del sand ut på vegen, men selve fonna nådde ikke fullt så langt. Tidligere har det 
gått vassfonn i Jargrindgjølet i påsken 1929, men fonna stoppet den gang noe 
høyere oppe. Fonna har også gått i 1890-årene i samband med snøsmelting".  

 
Jargrindgjølet er ikke vist på kartet, men fjelltoppen Jargrinda indikerer at gjølet har 
retning mot vestligste gård i det undersøkte området (Gnr/Bnr: 33/3). Det omtales to gjøl 
hvor det ene går bratt og rett om mot Jargrinda og fører en liten bekk. Dette kan stemme 
ettersom det er et lite tjern nordøst for Jargrinda som fører vann inn i dette gjølet. 
 

 Modeller og oppsett 

Det er kjørt beregning med RAMMS snøskred for å se om slike snøskred når ned til 
bebyggelsen og om utbredelsen når inn på gårdsbebyggelsen (Vedlegg 3D). 
 
Flom- og sørpeskred vil også forekomme langs Vadsteinbekken. Løpet er topografisk 
klart definert og slike skred vil holde seg i løpet. Nede på løsmassevifta vil skredene 
spre seg ut over hele vifta og nå ned til Ervikvatnet. Faresonen defineres ut fra topo-
grafien og beregninger ble ansett som unødvendig å utføre.  
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Steinsprang er modellert med RAMMS rockfall. Beregningene gir vesentlig større 
rekkevidde enn observasjonene i felt og vi har i stor grad lagt mest vekt på felt-
observasjonene som er vist på registreringskartet i vedlegg 3C.  
 
Tabell 4.3.1. Modellering av snøskred med RAMMS-modellen 

RAMMS: AVALANCHE 

Small avalanche 300 years Små og bratte utløsningsområder for snøskred 
Bruddhøyde 80 - 100 cm Skred utløses raskt i bratt terreng 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder i store deler av den 
bratte fjellsiden nord for gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til rundt 550 moh. 

Density 2700kg/m3, Rock volume 3 m3, 
kubisk form.  
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

Underlag terreng: kartlagt ut fra flyfoto og 
feltobservasjoner. Blokkform og størrelse 
evaluert fra feltarbeid. 
 

2 m terrengmodell  Vanlig oppløsning for modellkjøringen 
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.3.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i området Vasstein (mørkest farge er 
100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.3.5.1 Steinsprang og steinskred 
Et mildt kystklima gir mulighet for steinsprang ved kraftig regnvær. Det er ingen kjente 
hendelser i området. Til dels store utløsningsområder for steinsprang i de bratte 
skrentene. Det er store urdannelser i foten av de bratte partiene. En fjellskulder ovenfor 
bruk 33/1 og 2 stanser de fleste steinblokkene som har kommet ned fjellsiden. Mye 
kantet blokk som bremser raskt opp. 
 
Modelleringen gir til dels lange utløp av steinsprang (Vedlegg 3D). Våre vurderinger av 
utløp tilsier at faresonen som defineres av snøskredene for det meste er dimensjonerende 
bortsett fra lengst vest i området ved bruk 33/3 og lengst øst i området ovenfor bruk 
33/2. Her er det imidlertid kun sjeldne utfall fra bergskrenten like ovenfor 
Hjartåbygdvegen som er av betydning. Vi har derfor lagt faresonen for 100 års retur-
periode ned til hovedveien lengst i øst (ovenfor bruk 33/2), mens vi ikke kan se bort fra 
at noen steinblokker kan forserer veien og stoppe på jordet nedenfor hvor vi har plassert 
faresonen for 1000 års returperiode. Faresonen for 5000 års returperiode er plassert ute 
på det flate jordet hvor steinsprang normalt fort mister farten. Faresonene skrår oppover 
mot vest i lia pga. av mindre skrenter og færre løse blokk i skrentene. 
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Faren for utfall av steinsprang vest for bruk 33/3 er liten og 100 års returperiode er derfor 
lagt inntil foten av det bratte partiet. For 1000 års returperiode har vi også lagt faresonen 
tett inn mot det bratte delen av fjellsiden av samme grunn, mens for 5000 års returperiode 
er faresonen lagt litt ut i det flatere terrenget hvor steinblokker i sjeldne tilfeller kan nå. 
Steinsprang som løsner fra lav skrent får også liten fart og vil derfor stoppe raskt opp og 
på grunn av dette er faresonene lagt tett inntil fjellsiden her. 
 
4.3.5.2 Jordskred 
Jordskred er en lite aktuell problemstilling siden det er lite løsmasser i de bratte berg-
partiene ovenfor gårdsbebyggelsen. Terrenget ligger ikke til rette for utløsning av jord-
skred, som derfor ikke er vurdert videre.  
 
4.3.5.3 Flomskred/Sørpeskred 
Værforholdene ligger til rette for mildværsinnslag på snødekket mark slik hendelsen i 
1948 langs Vadsteinelva vitner om. Flomskred/sørpeskred i 1948 (Ref: NVEs skred-
database). Vi er kun kjent med at slike hendelser kan inntreffe her langs Vadsteinelva. 
Terrenget ligger lite til rette for sørpeskred og flomskred. Flom- og sørpeskred følger 
Vadsteinselvas løp og sprer seg ut på løsmassevifta øst for bruk 33/2 hvor topografien i 
området bestemmer sideveis avgrensning. Geomorfologien her viser utbredelsen av 
løsmassedelen fra tidligere flomskred. Vann og finstoff vil normalt spre seg litt lengre 
ut til sidene. Det er derfor vurdert slik at modellberegninger her vil gi lite informasjon 
for avgrening av faresonene. 
 
Vi har derfor lagt faresonen for 5000 års returperiode litt ut til der terrenget skrår opp 
mot gårdsbebyggelsen, men også tatt hensyn til at skredene kan går rett fram mot 
Ervikvatnet. Hyppigere hendelser som 1000 års returperiode vil gå kortere på grunn av 
mindre skredmasser, og disse vil i større grad komme ned langs bekkeløpet og noe til 
side for dette, men i all hovedsak komme ned øst for kartleggingsområdet. Det samme 
gjelder også for hyppigere og mindre hendelser som vil følge bekkeløpet. 
 
4.3.5.4 Snøskred 
Værforholdene ligger til rette for snøskred. Mildværsinnslag vil normalt sørge for at det 
er lite snø nede ved bebyggelsen vinterstid. Det er ingen kjente snøskredhendelser i 
området. Snøskred vil følge forsenkningene i terrenget. Det vestligste skredområdet går 
ned mot bruk 33/3 og det østligste skredområdet går ned mot bruk 33/1. Terrenget ligger 
til rette for små snøskred i noen små bratte områder 
 
Modelleringen viser at snøskred i sjeldne tilfeller kan nå ned mot bebyggelsen (Vedlegg 
3D). Ved bruk 33/3 er husene plassert nær inntil en bergrygg og skred kan gå ned vest 
for våningshus og den gamle gårdsbebyggelsen, mens drivhuset er utsatt. Ved bruk 33/1 
vil skredene for det meste stanse oppe på ryggen rundt 150 moh. og en arm har retning 
ned mot bruket men ventes å stanse ovenfor Hjartåbygdveien. Faresonen for 5000 års 
returperiode er derfor lagt utenom våningshusa på de to gårdene bortsett fra det eldre 
våningshuset på gård 33/3 som ligger innenfor rekkevidde av skred med 5000 års 
returperiode. Begrunnelsen ligger i ytre grense fra snøskredmodelleringen som viser at 
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snøskred kan nå ned forbi gårdshusa på bruk 33/3 og stoppe ovenfor bruk 33/1. I tillegg 
er utløsningsområdene små og fjellsiden bratt, noe som samlet tilsier små snøskred med 
kort rekkevidde. Derfor er det valgt å stole på beregningsresultatene for snøskred. Fare-
sonen for snøskred med 1000 års returperiode vil gå noe kortere. Dette skyldes 
situasjoner med mindre snø i fjellsiden enn ved 5000 års returperiode og mer motstand 
mot skredbevegelsen i den bratte fjellsiden som også har stor ruhet. Få hendelser tilsier 
at snøskred med 100 års returperiode ikke når inn i kartleggingsområdet. 
 

 Effekt av skog 

Det er litt skog i fjellsiden og den er av begrenset betydning for å stanse snøskred. 
Imidlertid er det alltid av betydning og i de bratte partiene er det neppe mulig å drive 
hogst. Nede ved gårdsbebyggelsen er det mer som og denne har en viss effekt på å stanse 
steinsprang og snøskred. Det er en fordel å la denne skogen stå. 
 
4.4 Område 4 – Hjartåbygda 
Det kartlagte området ligger 4 km sørøst for Volda sentrum ned til Austefjorden og er 
ca. 1400 x 450 m stort. Den bratte delen av den sørvendte fjellsiden under fjellet 
Gnausen når opp til 650 moh. Bebyggelsen ligger nedenfor Hjartåbygdvegen. Området 
er karakterisert av bratt fjellside med flere skar øverst og urdannelser ned mot dyrket 
mark. Fjellsiden er for en stor del skogkledt med lauvskog.   
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred. Gård 35/1 og det meste av Reitane ligger utenfor 
jord- og flomskredområder. Reitane ligger for det meste utenfor steinsprangområdet. 
 
Figur 4.4.1 viser foto av kartleggingsområdet (Foto i Vedlegg 4A viser flere bilder av 
området også tatt fra luften). På NGIs aktsomhetskart ligger mye av bebyggelsen 
innenfor aktsomhetssonen. 
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Figur 4.4.1 Hjartåbygda sett fra motsatt side av Austefjorden. Reitane er bebyggelsen lengst til 
venstre i bildet og gården Hjartå lengst til høyre i bildet. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Terrenget er generelt preget av den bratte fjellsiden under Blåfjellet med små bratte 
utløsningsområder for snøskred opp til 650 moh, og bratte skrenter for steinsprang ned 
til ca 200 moh. Store urer preger området ned til dyrka mark ved ca 70 moh (Foto 
Vedlegg 4A og helningskart i Vedlegg 4B).  
 
En rekke mindre bekkeløp/flombekker følger skarene og forsenkningene i terrenget. 
Feltregistreringer med drensveier er vist i registreringskart i vedlegg 4C. 
 
Fjellsidene er skogkledt med lauvskog, noe barskog ved gård 35/1, og lite skog opp mot 
toppen av fjellsiden og i skarene og i de bratte skrentpartiene.  
 
Figur 4.4.2 viser NGUs kart over løsmasser og berggrunn for området. Løsmassene 
består av morenemateriale, marine strandsedimenter og skredmateriale og det er noe bart 
fjell. Berggrunnen består hovedsakelig av granittisk gneis. 
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Figur 4.4.2. Kart over løsmasser og berggrunn for Hjartåbygda (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi har ingen registrerte skredrapporter for området. 
Ramsli 1948: 

"Snøskredet Reitaskreda består av to skredløp som føres sammen nede i 
fjellsiden og hvor dette samlet er 60-70 m i bredde. Nedover mot vegen snevres 
løpet sammen av to fjellknatter. Fonna kan gå over vegen i 10-15m bredde. Det 
er sjelden fonna gjør skade på innmarka nedenfor vegen. Vassfonn førte grus og 
stein ut på dyrka mark i påska 1948. Snøfonna går både som mjøll- og 
kramfonn." 
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 Skredhistorikk 

Av historiske hendelser er det en rekke skredhendelser på veien og som sikkert har gått 
ned på jordene nedenfor urene. Et skredoverbygg for ett av snøskredområdene tyder på 
gjentatte veistengninger vinterstid selv om det her ikke er satt noen snøskredmarkering 
i databasen.  
 
Tabell 4.4.1. Oversikt over skredhendelser i NVEs skreddatabase. 

Sted Navn Skredtype År Ref. 
Hjartåbygda Larsgjølet Ikke angitt 1993 SVV 
Hjartåbygda Sætrevegen Steinskred, uspesifisert 1979 SVV 
Hjartåbygda HjartÅberget Steinsprang (< 100 m3) 1999 SVV 
Hjartåbygda  Snøskred, uspesifisert 1999 SVV 
Hjartåbygda Hjartåberget Steinskred, uspesifisert 2002 SVV 
Hjartåbygda  Løsmasseskred, uspesifisert 2000 SVV 
Hjartåbygda Selja Snøskred, uspesifisert 1983 SVV 
Hjartåbygda Hjartaberget Steinskred, uspesifisert 2002 SVV 
Hjartåbygda HjartÅberget Lite fjellskred (100 - 10000 m3) 1997 SVV 
Hjartåbygda Stavberg Løsmasseskred, uspesifisert 2007 SVV 
Hjartåbygda Lynghamrane Løsmasseskred, uspesifisert 1982 SVV 
Hjartåbygda Norangdalen Snøskred, uspesifisert 2001 SVV 
Hjartåbygda Rindesvingen/Hjartaberget Steinskred, uspesifisert 2011 SVV 
Hjartåbygda Hjartaberget/ Novene Steinskred, uspesifisert 2011 SVV 
Hjartåbygda Hjartåberget Steinsprang (< 100 m3) 2008 SVV 
Hjartåbygda Hjartaberget/Gråura Steinskred, uspesifisert 2010 SVV 
Hjartåbygda Hjelledekka Steinskred, uspesifisert 2007 SVV 
Hjartåbygda Hjartåberget Steinsprang (< 100 m3) 2008 SVV 
Hjartåbygda Hjartåberget Steinsprang (< 100 m3) 2013 SVV 
Hjartåbygda Hjartåberget Steinsprang (< 100 m3) 2014 SVV 
Hjartåbygda Hjartaberget/ Lisjenakken Steinskred, uspesifisert 2011 SVV 
Ullaland Selvikberget Steinsprang (< 100 m3) 1997 SVV 

 
 Modeller og oppsett 

Det er utført steinsprangberegninger for Hjartåbygda med RAMMS Rockfall med 
standardverdier og 3m3 skredblokker (Vedlegg 4D). Det er varierende blokkstørrelser 
blant de ytterste blokkene, men denne blokkstørrelsen representerer typisk de litt større 
blokkene i området.  
 
Flom-og sørpeskred vil også forekomme langs de større bekkene i området og er en 
aktuell prosess. Det er flere mindre flomskredvifter ovenfor og nedenfor hovedvegen og 
de fleste kommer ned med flomskred i bukta mellom husa på gårdene 37/1 og 38/2. 
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Flomskredene er små i forhold til snøskred og det er derfor ikke kjørt beregninger for 
flomskred. 
 
Snøskred er dimensjonerende faretype øst for bebyggelsen på Reitane og det kjørt 
beregninger for alle utløsningsområdene (Tabell 4.4.2). Beregningsresultat for det 
største skredet er vist i tabellen under. Resultat fra simuleringene er vist i Vedlegg 4D. 
 
Tabell 4.4.2. Parametere benyttet i skredmodelleringen. 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsvolum v/1,2m snø, 
117.000 m3 snøskred 
(skred som kommer ned vest for 
husa på gård 38/2 

Utløsningsareal på stor flate med tynn glissen 
bjørkeskog øverst i fjellsiden og noe mer lenger ned 
utenom urene. Normalt vil utløsning og medriving være 
mindre. Største skred i området. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms snøskred. 

5 m terrengmodell  Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til 850 moh. 

Density 2700kg/m3, Rock volume 3 m3, 
kubisk form.  
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

Underlag terreng: medium hard. Blokkform 
og størrelse evaluert fra feltarbeid. 
 

2 m terrengmodell  Vanlig oppløsning for modellkjøringen 
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Det er utført steinsprangberegninger for Hjartåbygda med RAMMS rockfall. Modell-
resultatene viser at topografien styrer sprangene for det meste til side for bebyggelsen 
på gård 35/1 og Reitane. Terrenget styrer blokkene til side for 38/1,2 og 3 ute på neset. 
Rekkevidden for maksimalt utløp vil ha lav returperiode. Det er tydelig at området i 
bukta mellom gårdene og øst for gårdene er mest utsatt. Observasjoner på jordene 
mangler på grunn av rydding. Utmarksområder utenfor urene gir et visst bilde av 
situasjonen. Beregningene viser maksimale utløp med standard input i beregningene. 
Returperiode for sikkerhetsklasse S2 er noe kortere enn det maksimale utløpet.  
 
Beregningene viser at snøskred kan nå ned til sjøen i bukta øst for Reitane. Snøskred 
styres av terrenget ned mot sjøen vest for bebyggelsen på gårdene 38/2 og 3. Ett snøskred 
har retning mer mot bebyggelsen på gård 38/1 (Hjartå), men ser ut til å stoppe ved husa.  
Beregninger av snøskred fra skarene under toppen av Blåfjell styres av topografien og 
går ned øst for bebyggelsen på Reitane. 
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.4.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper område Hjartåbygda, Volda kommune 
(mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.4.5.1 Steinsprang og steinskred  
Ved gård 35/1 og vest for ryggen Åsen: Steinsprang i fjellsiden vil for det meste utløses 
som følge av kraftig regnvær og noe frostsprenging i fra skrentene i toppområdene. Det 
er ingen registrerte hendelser nede ved bebyggelsen. Det er registrert en urdannelse på 
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nedsiden av hovedveien nord for husa på gården. Ved bruk 35/1 er det bratte skrent-
områder i fjellsiden og urdannelse nederst. Lite ferske utfall tyder på lav utfalls-
sannsynlighet i fjellsiden ovenfor gården. Beregnet utløp viser at det er lav sannsynlighet 
for at steinsprang skal nå husa. Erfaring tilsier at steinsprang kan nå husa i sjeldne 
tilfeller. Faresonen for 1000 års returperiode (S2) er lagt ovenfor husa på gården, mest 
pga av lav steinsprangaktivitet her. Imidlertid tilsier beregningene at det meste av 
området kan nås av steinsprang og vi har lagt faresonen for 5000 års returperiode 
nedenfor husa på gården. Et mindre område ned mot strandkanten kan ser ut til å være 
trygt for steinsprang. 
 
Reitane: Ovenfor gården og boligbebyggelsen er det for det meste små skrenter med 
enkelte store blokk i foten av skrentene og bak husa. Ingen nylig aktivitet å spore. 
Sannsynligvis kan ikke nye utfall nå bebyggelsen. Små skrenthøyder og lav aktivitet 
gjør at det ikke anses som nødvendig med beregninger her. Faresonen for 1000 og 5000 
års returperiode er derfor lagt tett inn mot skrenten og ovenfor bebyggelsen. 
 
Det er urdannelse ovenfor alle gårdene i Hjartåbygda og for en del er urdannelsene 
relativt ferske og påvirker faresonen for høyeste returperiode. Imidlertid er det snøskred 
som er dimensjonerende for 1000- og 5000-års returperiodene. 
 
4.4.5.2 Flomskred  
Flomskred er registrert på flere steder i området mellom Reitane og bruk 38/3. Det er 
spor i terrenget i fjellsiden etter erosjon i løsmassedekket og avsetninger i 
flomskredvifter både ovenfor og nedenfor hovedvegen. I bukta er det tydelige spor etter 
avsetninger av flomskred er tydelig å se på skyggekartet (hillshade, 1m). Snøskred er 
imidlertid dimensjonerende faretype i disse områdene. De flomskredavsetningene som 
når lengst ligger når lengre ut enn 100 års returperiode for snøskred. Under feltarbeidet 
tydet avsetningene på at returperiodene for flomskredene var lave. Det kunne også se ut 
som om noe av dette var enkeltstående hendelser, dvs en hendelse siden avslutningen av 
istiden for ca 10 000 år siden. 
 
4.4.5.3 Snøskred 
Klima for området tyder på mye snø i fjellet og resultat fra seNorge-data tyder på 3-4m 
på det meste vinterstid og inntil 1,5 m nysnø på tre døgn i sjeldne tilfeller (sjeldnere enn 
300 års returperiode). Siden bebyggelsen ligger nede ved sjøen er det sjelden mye snø 
her, i sjeldne tilfeller rundt 1 m. Dette betyr at snøskred i sjeldne tilfeller kan nå langt. 
Ingen spesielle hendelser nede ved gårdsbebyggelsen selv om det er flere uspesifiserte 
snøskredhendelser på hovedvegen. Det er verdt å merke seg at all bebyggelse er lagt 
utenom snøskredbanene, så det er grunn til å tro at utvelgelsen av plassering av bygg er 
basert på kjennskap til skred av alle typer. 
 
Utløsningsområder for snøskred er anvist på registreringskartet og beregningene er 
utført med disse utløsningsområdene. Beregningene sammen med tolkning av topo-
grafien som styrer skredene har lagt grunnlaget for faresonene. Snøskred dreier ned øst 
for bebyggelsen på Reitane. Snøskred vil ha hastigheter opp mot 15m/s helt ned til sjøen 
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og faresonen for 1000 års returperiode bør derfor følge forsenkningen i terrenget og nå 
ned til sjøen.  Skred med lavere returperiode vil ha mer snø både i utløsningsvolum og i 
snø på bakken ned til sjøen. Derfor vil skred med 5000 års returperiode ha en faresone 
som når ut i sjøen og er bredere.  
 
Bruk 38/2: Snøskred dreier beregningsmessig ned vest for gården slik at våningshuset 
tryggere til enn 1000 års returperiode. Det er små marginer men våningshuset ligger mer 
utsatt en skred med 5000 års returperiode. Resten av gården ligger tryggere til enn skred 
med 5000 års returperiode. Snøskred med 100 års returperiode ventes å stoppe litt på 
nedsiden av gårdsveien til bruk 38/2. Dette skyldes at terrenget flater ut litt nedenfor den 
gamle hovedveien (som nå er stengt) slik at snøskred med mindre volum og lavere 
hastighet vil stoppe raskt opp i slakt terreng. 
 
Bruk 38/3: Gårdshusa ligger tryggere til enn skred med 5000 års returperiode siden 
snøskred i liten grad går direkte ned mot gården. 
 
Bruk 38/1. Mindre snøskred har retning mot gården. Flatere terreng ovenfor gården 
bremser opp skredmassene. Imidlertid ligger øverste våningshus (rødt hus, Vedlegg 4A, 
Figur 4A 5) mer utsatt for snøskred enn med 1000 års returperiode, noe vi begrunner i 
beregningen av snsøskredutbredelsen. Østligste driftsbygning er delvis utsatt for skred 
med 1000 års returperiode. Gårdsbebyggelsen som helhet er utsatt for skred med større 
returperiode enn hvert 5000 år. 
 

 Effekt av skog 

Skogen i utløsningsområdene er i dag i svakeste laget til å hindre utløsning av snøskred 
så verneeffekten er marginal. Imidlertid er skogen i vekst og vil etter hvert kunne bremse 
snøskred. Det vil være gunstig for reduserte faresoner om skogen fikk stå og vokse til. 
 
4.5 Område 5 – Ullaland 
Det kartlagte området ligger 2 km øst for Hjartåbygda og er ca. 1000 x 550 m stort. 
Gårdsbebyggelsen ligger hovedsakelig ovenfor E39 rundt 175 moh og hyttebebyggelsen 
ligger nedenfor E39 og nedover til sjøen. Den gamle gården Selvika ligger øst for 
hyttebebyggelsen nedenfor E39. Området er karakterisert av skogkledt fjellside mot 
nord opp til ca 400 moh og med skrenter og utflatinger. En større bratt fjellside nordøst 
for bebyggelsen når opp til Keipen rundt 1100 moh.     
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for snøskred, 
og de østlige deler av området er markert for steinsprang, noe mer som og jord- og 
flomskred. Figur 4.5.1 viser foto av kartleggingsområdet. Foto i Vedlegg 5A viser bilder 
området tatt fra luften. På NGIs aktsomhetskart er mye av bebyggelsen ovenfor veien 
utenfor aktsomhetssonen mens Selvika og hyttebebyggelsen nedenfor veien ligger delvis 
i aktsomhetssonen. 
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Figur 4.5.1 Ullaland sett fra luften fra mot øst med fjellrygg mot nord og stor fjellside mot 
nordøst. Hovedveien gjennom området er E39. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Terrenget nord for gårdsbebyggelsen på Ullaland er preget av skrenter og flatere parti i 
mellom. Fjellsiden er skogkledd og det er kun steinsprangområder her. De bratte 
skrentene typisk 10 – 50 m høye og med noe urdannelse i foten av de mest aktive 
områdene (Foto Vedlegg 5A og helningskart i Vedlegg 5B).  
 
Tre bekker krysser området øst for bebyggelsen ovenfor E39 og kommer ned i området 
ved Selvika og inntil ca 250 m til begge sider av de gamle gårdshusa. Drensveier er vist 
i registreringskart i vedlegg 5C. 
 
Fjellsiden er skogkledt med noe barskog og spredt løvskog i deler av det bratte terrenget. 
I de bratteste skrentsonene er det lite skog.  
 
Løsmassene består av morene- og skredmateriale og noe bart fjell. Berggrunnen består 
hovedsakelig av granittisk gneis (Fig. 4.5.2). 
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 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4.5.2. Kartover løsmasser og berggrunn for Ullaland (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI er ikke kjent med at det er utført skredfarevurderinger for området Ullaland. 
 

 Skredhistorikk 

Kartreferanse 209. Ullaland gnr. 40 (NGU): 
"I 1674 fekk garden skade av eit jord- og fjellskred, helst var dette eit jordskred, 
og fekk eit avtak i skylda på ½ vog, dvs. 1/8 av gardsverdien. Det er ikkje noko 
nemnt om skade på menneske eller dyr. Kartreferansen er omtrentleg." 

 
Kartreferanse 331 (NGU): 

"På nordsida av Austefjorden, (ikkje så langt frå Volda) gjekk i 1679 (også 
årstalet 1669 er brukt om hendinga) eit snø- og jordskred, truleg nærmast ei 
sørpeskred over gardane Ullaland og særleg Selvik. Fehusa vart sopte på sjøen. 
Kyrne låg og flaut på sjøen om mange dyr vart drepne, men ingen folk omkom. 
Mykje stein låg att på markene. Skylda sett ned med ein tredjepart. På den tida 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 75  

stod husa lenger inne og nede ved sjøen. Tuna vart etter dette flytta (noe opp og 
mot vest Vedlegg 5A, Figur 5A 8)." 

 
Fra skreddatabasen har vi kun en steinspranghendelse på E39 utover de to større 
skredhendelsene. 
 
Selvikberget Steinsprang (< 100 m3) 1997 SVV 

 
 

 Modeller, oppsett og beregninger 

Flom- og sørpeskred vil også forekomme langs den største bekken i området som 
kommer ned vest for husa på Selvik i østlig del av det undersøkte området. Sørpeskred 
er av de to skredtypene vurdert å være dominerende, basert på observasjoner. Vi er ikke 
kjent med historiske hendelser. Modellering av sørpe- eller flomskred er ikke utført, da 
snøskred vil dominere utbredelsen i det østlige området og er dimensjonerende 
skredtype. Hvordan sørpeskred vil bevege seg på vifta er derfor ikke avgjørende for våre 
faresoner. Topografisk vil sørpeskred stort sett følge bekkeløpet.  
 
Steinsprang er modellert fra skrentene nord for gårdsbebyggelsen (Vedlegg 5D). 
Teoretisk kan steinsprang fra nedre skrent nå gårdshusa men sannsynligheten er lav. Fra 
øvre skrentsone stopper steinsprangene på utflatingen nedenfor og når dermed ikke ned 
til bebyggelsen. Steinsprang er styrende for faresonetrekkingen ovenfor gårdsbebyg-
gelsen.  
 
To mindre områder fra nordlig skrentområde er lite skogbevokst og mindre snøskred 
kan løsne. RAMMS-beregningene tyder på at slike snøskred stopper på utflatingen ved 
300 moh. I østlige deler av området viser RAMMS-beregningene at snøskred kan gå 
store helt til sjøen, noe de historiske hendelsene også viser (Vedlegg 5D).   
 
Tabell 4.5.1. Beregning av snøskred og steinsprang med RAMMS-modell 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsvolum v/1,0m snø, 140.000 m3 
snøskred 
(skred som kommer ned øst for gårdshusa 
på gård 40/1 

Utløsningsareal på stor flate øverst i 
fjellsiden defineres som stort område. 
Normalt vil medriving være et noe mindre 
volum. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset 
norske forhold. Beregningene tar også 
hensyn til skog. 
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Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 
X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til 400 moh. 

Rock volume 3 m3, kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

 Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 
Resultatene i Vedlegg 5D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. Det er flere blokk som har moderat størrelse som har gått lengre enn de største i 
dette området. 
 
Simuleringene indikerer skredutbredelse øst for gårdsbebyggelsen at snøskred i sjelden 
tilfeller vil nå til sjøen. Utløsingsområdet er stort, likeens området nedenfor hvor 
medrivning av snø kan bli stor. Beregningene viser ofte sideveis utbredelser som er 
konservative, men det er vanskelig å korrigere så lenge skredene følger fallretningen i 
fjellsiden og sideveis utbredelse ikke er overdrevet. Beregningsmessig utbredelse av 
snøskred er brukt i våre faresonevurderinger, sammen med historiske opplysninger og 
klimadata for vurdering av returperioder. Slik vi ser det kommer ikke den gamle bebyg-
gelsen i Selvika utenfor rekkevidden til store snøskred. 
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.5.3. Faresoner for aktuelle skredtyper snøskred og steinsprang for undersøkt område i 
Ullaland (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-
årsskred) 

 
4.5.6.1 Steinsprang 
Det er observert en rekke steinblokker på jordene ovenfor gårdsbebyggelsen på Ullaland 
(Vedlegg 5C). Det er ikke blokker fra nyere skred og en del av blokkene er morene. 
Beregningene viser at steinsprang i sjeldne tilfeller kan nå forbi gårdshusa ved de gamle 
husa (ikke ved den vestligste og nyeste gårdsbebyggelsen). Feltobservasjonene tilsier at 
faresonen for 1000 års returperiode plasseres ovenfor gårdsbebyggelsen. Beregningene 
indikerer at steinsprang i enkelte tilfeller kan nå lengre og faresonen for 5000 års 
returperiode er derfor lagt nede på jordet nedenfor gårdsbebyggelsen (Vedlegg 5E). 
 
4.5.6.2 Jordskred 
Det er ikke observert spor etter jordskred i området og terrenget ligger heller ikke til 
rette for slike skred. 
 
4.5.6.3 Flomskred/sørpeskred 
Flom- og sørpeskred er ikke dimensjonerende for faresonene selv om det kan gå flom- 
og sørpeskred langs hovedbekken som kommer ned like vest for den gamle bebyggelsen 
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på Selvika gård. Skredhendelsen i 1679 kan ha vært ei sørpeskred eller et vått snøskred. 
Det må ha fulgt forsenkningene i terrenget langs og kommet ned øst for den gamle 
bebyggelsen som står i dag i Selvika gård. 
 
4.5.6.4 Snøskred 
Klimatisk ligger for holdene til rette for store snøskred i fra toppområdet fra 700 og opp 
til 1100 moh ettersom det kan komme mye snø i området. Av observasjoner kan nevnes 
at det nede ved gårdshusa var ca 2 m på flatmark vinteren 1968 da det gikk store snøskred 
i Ørsta kommune. Snøskred som gikk ned øst for gårdsbebygglsen tok ei utmarksløe 
men kom ikke inn mot gårdshusa, og gikk heller ikke ned til husa i Selvika. Trolig var 
det mindre snø her enn i Ørsta, men forholdene var kaldt vær og skredet gikk trolig mest 
som ei skredsky. Antakelig stoppet den faste skredsnøen noe høyere oppe. Selv om det 
ikke er kjente store tørre snøskred i dette området ligger terreng og klima til rette for 
store snøskred. Våre vurderinger og beregninger tilsier at snøskred er dimensjonerende 
i de østlige områdene av Ullaland. Snøskred med 100 års returperiode ventes å krysse 
E39 men stoppe ovenfor Selvika gård. Vi kan se skader på skogen som stopper ovenfor 
veien og indikerer at det går en del tid mellom hver gang skred når ned til og forbi veien. 
Snøskred med 1000 års returperiode vil kunne nå til sjøen. Modelleringen i seg selv viser 
at snøskred kan ha stor hastighet helt ned til sjøen. De store historiske snøskredene 
innover i Austefjorden vet vi danner skredsky som kan krysse fjorden. Det er rimelig å 
tro at de største snøskredene her også danner slik skredsky. Derfor vil ikke mindre 
terrengføringer styre skredretningen i særlig grad. Sjeldne store snøskred vil danne 
større skredsky og være brede. Vi har sett på topografien i området nedenfor 
utløsningsområdet sammen med beregningene av snøskredutbredelse for å lage en 
faresone for snøskred med 5000 års returperiode. Forskjell i sideveis utbredelse av 
snøskred med 1000 og 5000 års returperiode er trolig ikke særlig stor. 
 

 Effekt av skog 

Det er mye bjørkeskog i fjellsiden med lite bremsende effekt på skred. Nedover mot 
bebyggelsen er det kraftigere skog og mer furu som kan ha en viss effekt. I området nord 
for gårdsbebyggelsen er det mest steinsprang og skogen har liten effekt. Vi har derfor 
begrenset verneskogområdet til skogen i østlige deler av området på Ullaland. 
 
4.6 Område 6 – Aurstad 
Det kartlagte området ligger 3 km øst for Ullaland og er ca. 1000m x 300m stort og hvor 
fjellsiden når opp til 1000 moh. Gårdsbebyggelsen ligger like nedenfor E39 og nedenfor 
30 moh, unntatt ett bolighus som ligger rett ovenfor veien. Campingplassen ligger 
mellom E39 og bukta Naustbugen. 
 
Området er karakterisert av skogkledt fjellside mot nord hvor skog av betydning når opp 
til ca 300 moh. Fjellsiden er bratt i øvre deler og er karakterisert av bratte skar der det 
ofte ligger skredsnø utover våren.  
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Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for alle 
faretyper, og det er kun Laberget og opp til gårdshusa på eiendom 43/1 som delvis ligger 
utenfor aktsomhetssonene. Figur 4.6.1 viser foto av kartleggingsområdet. Foto i Vedlegg 
6A viser bilder området tatt fra luften. 
 

 
Figur 4.6.1 Aurstad sett fra Campingplassen hvor skredsnøen ligger i skarene og nedover de 
bratte løsmasseskråningene i fjellsiden. Bildet ble tatt i mars, 2018. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Bebyggelse og Campingplass ligger nede ved sjøen i slakt terreng. E39 ligger i over-
gangen mot brattere terreng. Fjellsiden ovenfor veien blir gradvis brattere og er en 
skråning som består av morene- og skredmasser (Fotovedlegg 6A og helningskart i 
vedlegg 6B).  
 
Seks flombekker følger skarene ned til fjorden. Drensveier er vist i registreringskart i 
vedlegg 6C. 
 
Fjellsidene er skogkledt ovenfor E39 med noe barskog nederst og løvskog opp til foten 
av de bratte bergpartiene. I skrentsonene er det lite vegetasjon.  
 
Løsmassene i området består av morene- og skredmateriale og det er bart fjell i øvre del 
av fjellsiden. Berggrunnen består hovedsakelig av granittisk gneis (Figur 4.6.2). 
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Figur 4.6.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet Aurstad (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Gunnar Ramsli lagde et skredkart i 1948 hvor snøskredene ble tegnet inn på kart i 
målestokk 1:50 000 og med tekstbilag for navngitte skred. 
 
Skredfare for hyttetomt. Vurderingen baserer seg på informasjon fra undersøkelsen til 
G. Ramsli (1948). Hytta som er bygd er plassert litt lengre mot øst enn kartutsnittet viser, 
og dermed litt lengre ut til side for den kjente skredbanen (Møre Romsdal 
Fylkeskommune 1999).  
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Skredfarevurdering for Gnr/Bnr: 43/2. Lokaliteten ble vurdert til å være rundt grense-
verdien for sikkerhetsklasse S2, med begrunnelse i topografien som styrer skredene til 
side for tomten (Møre Romsdal Fylkeskommune.1999). 
 
Skredfarevurdering for industriområde. Området ligger vest for undersøkelsen i 
foreliggende arbeid. Imidlertid påpekes det stor fare for både steinsprang og snøskred. 
Snøskredet Lissesloka går i sjøen, trolig sjeldnere enn hvert 100 år. Dette skredet 
kommer ned lengst vest i området (Møre Romsdal Fylkeskommune.1988). 
 

 Skredhistorikk 

Ramsli (1948) omtaler fonna ved Aurstad som skal ha gått til sjøen. Kartet i rapporten 
er ikke nøyaktig og utbredelsen er ikke kjent. Fonna er årviss, kan gå i 200 m bredde. 
Fonna stopper et godt stykke fra husa på Aurstad. Siste gangen den gikk på sjøen var 
"for 40 år siden", dvs. rundt 1908. Husa ble regnet for å ligge trygt, fordi terrenget dreier 
skredmassene vekk fra husa. Fonna går både som mjøll- og kramfonn (Møre og Romsdal 
fylkeskommune Ref467/541-GH. 30.08.1990. E. Anda). 
 
Fonna mellom Aurstad og Storenes (Ramsli 1948).  

"Fonna går i opptil 250 m bredde, men når ikke særlig langt ned. Det er sjelden 
den når ned på dyrka mark. Tidligere kunne den gå over vegen og helt ned på 
sjøen. Siste gangen den gikk så langt var for "30 år siden", dvs. 1918. Fonna er 
årviss og går både som mjøll- og kramfonn." 

 
Møre Romsdal Fylkeskommune. 1988. Skredfarevurdering for industriområde. Området 
ligger vest for undersøkelsen i foreliggende arbeid. Imidlertid påpekes det stor fare for 
både steinsprang og snøskred. Snøskredet Lissesloka går i sjøen, trolig sjeldnere enn 
hvert 100 år. 
 
Fonna øst for Storenes (Ramsli 1948).  

"Fonna kan gå ned mot veien i 200-300m bredde. Den er årviss og går både som 
mjøll- og kramfonn. Hvor ofte dette skjer er uvisst." 
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Tabell 4.6.1. Oversikt over skredhendelser i den nasjonale skreddatabasen (www.skrednett.no). 

Område Skrednavn Skredtype År Kilde Beskrivelse 

Aurstad  Snøskred 1650 NGU 

Årstalet 1650 er ca. Volda. Garden 
Aurstad inst inne og på nordsida av 
Austefjorden har vore utsett for skred, 
særleg snøfonn. Husa stod i eldre tid i eitt 
tun, men vart så flytta for å kome til stå 
fonnfritt. Det går ei segn om at ei kvinne, 
Ingerd, vart teken av snøfonna her, ført 
på sjøen, og omkom. Uklart når dette 
skjedde, før 1700? Så seint som i 1918 
gjekk eit snøskred heilt sjøen, men utan å 
råke husa. 
   Kartreferansen er omtrentleg. 

Storneset  Steinsprang 1902 NGU 

Volda. Ein plass under Storneset (ein del 
av Aurstad), Holeplassen, vart fråflytta i 
1902, då det gjekk eit steinras som rausa 
ned der huset stod. Det er også snøskred-
fare her. 
Kartreferanse ca. 

 
 Modeller og oppsett 

Vi er ikke kjent med historiske hendelser av flom- eller sørpeskred. Modellering av 
sørpe- eller flomskred er ikke utført, da snøskred vil dominere skredutbredelsen i det 
undersøkte området og er dimensjonerende skredtype. Feltundersøkelsen viser flere 
flomskredavsetninger hvor den lengst øst ligger også på nedsiden av hovedveien, for 
øvrig ligger de øvrige avsetningene ovenfor hovedveien. Hvordan sørpeskred vil bevege 
seg på vifta er derfor ikke avgjørende for våre faresoner. Topografisk vil mindre 
sørpeskred stort sett følge bekkeløp.  
 
Steinsprang er modellert fra skrentene i fjellsiden nord for gårdsbebyggelsen og 
langsetter hele fjellsiden. Teoretisk kan steinsprang nå gårdshusa men sannsynligheten 
er lav. Steinsprang er styrende for faresonetrekkingen ovenfor gårdsbebyggelsen 
mellom snøskredområdene. Beregningene er konservative og rekkevidden relatert retur-
periodene er trukket noe tilbake. Topografien styrer til en viss grad også steinsprang-
retningene.  
 
Snøskred er beregnet fra 6 ulike utløsningsområder nord for bebyggelsen i fra skar og 
forsenkninger (Vedlegg 6D). Skredene går i bratt terreng og får fart før de når skogen. 
RAMMS-beregningene tyder på at snøskred stopper før de når sjøen selv om dette har 
skjedd i kjente snøskredhendelser. I østlige deler av området viser RAMMS-
beregningene at snøskred kan gå store helt til sjøen, noe de historiske hendelsene også 
viser.   
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Tabell 4.6.2. Parametere benyttet i skredmodelleringen med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsvolum v/0,8 m snø, fra vest:  5 
000 m3, 10 000 m3, 26 000 m3, 16 000 m3 , 
34 000 m3 , og 8 000 m3  

Utløsningsarealene i gjøl og skar av moderat 
(medium) størrelse samt at de er bratte. 
Derfor er snøhøyden på utløst volum satt til 
0,8 m i beregningene med lav returperiode. 
Normalt vil medriving av snø være av liten 
betydning i så vidt bratt terreng. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til 1000 moh. 

Rock volume 3 m3, kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard  

Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 
Resultatene i Vedlegg 6D viser "total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige stein-
sprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. De 
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andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert i 
vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. 
 
Simuleringene indikerer skredutbredelse mellom bebyggelsen på Aurstad og gården 
Storenes (Fig. 4.6.3). Øst for Storenes viser beregningene at snøskred kan nå sjøen. 
Utløsingsområdet er relativt stort, likeens området nedenfor hvor medrivning av snø kan 
øke skredstørrelsen. Beregningene viser ofte sideveis utbredelser som er konservative, 
men det er vanskelig å korrigere så lenge skredene følger fallretningen i fjellsiden og 
sideveis utbredelse ikke er overdrevet. Beregningsmessig utbredelse av snøskred er 
brukt inn i våre faresonevurderinger, sammen med historiske opplysninger og klimadata 
for vurdering av returperioder. Beregningene av snøskred mot Campingplassen tyder på 
at snøskred kan bli noe mindre her og sjeldnere nå ned i området.  
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.6.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper for Aurstad (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  
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4.6.5.1 Steinsprang 
En rekke steinblokker er observert på jordene ovenfor gårdsbebyggelsen på Aurstad. 
Dette er ikke blokker fra nyere skred og en del er moreneblokker. Beregningene viser at 
steinsprang i sjeldne tilfeller kan nå til bebyggelsen. Terrenget slaker av ovenfor 
bebyggelsen og mange av steinblokkene stopper her. Øst for Storenes er terrenget bratt 
lengre ned og steinsprang kan nå til sjøen. Faresonene for 1000 års returperiode er 
plassert ovenfor gårdsbebyggelsen på Aurstad og Storenes og 5000 års sonen nede på 
jordet nedenfor gårdsbebyggelsen for Storenes. Steinsprang er dimensjonerende for 
faresonene utenfor snøskredområdene. 
 
4.6.5.2 Jordskred 
Det er ikke observert spor etter jordskred i området og terrenget ligger heller ikke til 
rette for slike skred. 
 
4.6.5.3 Flomskred/sørpeskred 
Flom- og sørpeskred er ikke dimensjonerende for faresonene selv om det kan gå flom- 
og sørpeskred langs hovedbekkene som kommer ned fra skarene i fjellsiden. Det er ingen 
bekker som kommer høyere oppe fra og som drenerer inn i området. Ingen registrerte 
hendelser og løsmasseavsetningene ligger ovenfor bebyggelsen. Flomskred vil fortsatt 
inntreffe, men vil være små og komme ned utenom bebyggelsen. Vi regner ikke 
flomskred som dimensjonerende for faresonene. 
 
4.6.5.4 Snøskred 
Klimatisk ligger for holdene til rette for store snøskred i fra skarene under toppområdet 
ettersom det kan komme mye snø i området og nordlige og østlige vinder vil gi snødrift 
ut i utløsningsområdene for snøskred. Det er kjente snøskredområder med historiske 
hendelser i alle skredområdene, og snøskred skal ha gått til sjøen i historisk tid. Vi er 
kjent med at det i sjeldne tilfeller kan ligge mye snø helt ned til sjøen. Beregningene av 
snøskred er kjørt forsiktig med lave snøhøyder pga at utløsningsområdene er for en del 
er små og bratte og snøskred kan utløses før de blir store. Beregninger og hendelser tyder 
på at det meste av bolighusene ligger utenfor rekkevidde av snøskred med 1000 års 
returperiode. Imidlertid ligger Campingplassen og gårdsbebyggelsen på Gnr/Bnr: 43/4 
mer utsatt og gårdshusa og deler av Campingplassen ligger innenfor rekkevidda av 
snøskred med 1000 år returperiode. Vi begrunner dette ut fra historiske 
snøskredhendelser og at beregningene viser at snøskred kan nå ned mot Camping-
plassen. Snøskred er dimensjonerende skredtype for en stor del av området. De sjeldne 
skredene kan også utvikle snøsky og vi har derfor lagt faresonen for snøskred med 5000 
års returperiode både lengre ut og til side for hovedskredretningen.  
 
Beregningene indikerer at snøskred kan gå til sjøen mellom Aurstad og Storeneset. 
Sentralt i skredbanen kan skred nå ned til sjøen med 100 års returperiode og noe bredere 
for 1000 års returperiode, noe som sammenfaller med modelleringsresultatene. For helt 
sjeldne skred som har størst skredsky har vi lagt en sone for 5000 års returperiode utenfor 
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for å ta høyde for at snøskyen kan gå litt ut til side for hovedfallretningen for snøskredene 
her.  
En arm av skredet kan ha retning mot Storeneset, men et større slakere parti tyder på 
mer oppbremsing her og vi har derfor lagt faresonen for 1000 års returperiode ovenfor 
bebyggelsen. På grunn av usikkerheter i beregningene og at det er liten margin ved 
Storeneset er faresonen for 5000 års returperiode lagt nedenfor bebyggelsen.  
 
Ved Instebøen er snøskredene litt mindre og med lite skade på skogen ovenfor veien 
tyder dette på at snøskred med 100 års returperiode stopper ovenfor hovedveien. 
Sjeldnere hendelser vil nå sjøen, noe som understøttes av beregningene. På samme måte 
kan sjeldne hendelser få større sideveis utbredelse og faresonen for 5000 års returperiode 
er skrådd ned til sjøen sør for bebyggelsen på Storeneset.  
 

 Effekt av skog 

Det er mye bjørkeskog i fjellsiden med lite bremsende effekt på skred. Sentralt i 
bekkeløpene nedenfor skarene i fjellsiden er det lite vegetasjon og den hindres i å vokse 
til pga hyppige små snøskred. Nedover mot bebyggelsen er det kraftigere skog og mer 
granfelt som kan ha en viss effekt. Vi har derfor begrenset verneskogområdet til skogen 
ovenfor bebyggelsen og opp til der skogen er uten særlig betydning i å bremse skred. 
 
4.7 Område 7 – Osen -Norddalen 
Det kartlagte området ligger 1 km sørøst for Aurstad og er ca. 600m x 250m stort og 
med fjellside som når opp til 1250 moh under Blåfjellsegga. Gårdsbebyggelsen ligger 
like ved E39 og ved 30 moh. Noe hyttebebyggelse ligger sør for Osen til Geitvikelva, 
og industribygg relatert grustaket ligger nord for elva. 
 
Området er karakterisert av skogkledt fjellside mot nord hvor skog av betydning når opp 
til ca 300 moh. Fra området nede ved sjøen strekker Trolldalen med Geitvikelva seg 
østover. På nordsiden av dalen er det en stor bratt fjellside uten vegetasjon hvor store 
snøskred kan gå. Dalen flater av oppe ved Norddalssetra og hvor det er et flatere parti 
mot øst.  
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for alle fare-
typer. Snøskred dekker hele området, flomskred er markert i området sør for Geitvikelva 
og steinsprang er markert unntatt for ytre del av området ved Osen. Figur 4.7.1 viser foto 
av kartleggingsområdet. Foto i Vedlegg 7A viser bilder området tatt fra luften. 
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Figur 4.7.1 Osen - Norddalen. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Bebyggelse og industriområde ligger nede ved sjøen i slakt terreng. Fjellsiden ovenfor 
E 39 er bratt ovenfor nordlig og sørlig del av området. Bolighuset på gården Geitvika 
ligger i foten av bratt terreng hvor det er ur og store skrenter ovenfor (fjellsiden 
Knullane). Grustaket er en breelvavsetning fra istidens avslutning og deler av osen er 
avsatt av materiale som er fraktet med elva som følge av erosjon og flomskred 
(Fotovedlegg 7A og helningskart i vedlegg 7B). Drensveier er vist i registreringskart i 
vedlegg 7C. 
 
Fjellsidene er skogkledt med noe barskog nederst og løvskog opp til foten av de bratte 
bergpartiene. I de høye bratte fjellsidene er det lite vegetasjon. Skogen holdes effektivt 
borte av hyppige snøskred samt at det er lite løsmassedekning på bratte svaberg.  
 
Løsmassene består av breelvavsetning (grustaket) i nordlig del av området og elve- og 
bekkeavsetning i sørlig del (Fig. 4.7.2). I øvre del av fjellsiden er det mye bart fjell og 
berggrunnen består hovedsakelig av granittisk gneis (Fig. 4.7.2). 
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Figur 4.7.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet Aurstad (www.ngu.no) 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Gunnar Ramsli lagde et skredkart i 1948 hvor skredene ble tegnet inn på kart i målestokk 
1:50 000 og med tekstbilag og navngitte skred. 
 
NGI utførte en farevurdering for Statens vegvesen for Geitvik grustak og planlagt veg 
(NGI-rapport 904089, 1991). Vurderingene knytter seg for en stor del til de kjente 
skredhendelsene i 1755 og 1757.  
 

 Skredhistorikk 

Ramsli (1948) omtaler fonna ved Geitvik som Blåfjellfonna eller Geitvikfonna (utdrag): 
"Fonna løsner 1100-1200 moh oppe i Blåfjell. Bredden kan være 1200-1500 m. 
Fonna kan gå over Geitvikelva og opp i den søre fjellsida. Det hender at den går 
opptil 100 m opp her. Og fonnvinden kan nå ennå lenger opp, slik at skogen 
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ødelegges et godt stykke ovenfor der selve fonna når. Store snømasser kan også 
bli dreid mot sørvest nedover dalen i retning ut mot sjøen. Oppe i fjellet går fonna 
årviss, men det er sjelden at den når helt ned i dalen nå. Siste gangen fonna gikk 
stor var for ca 40 år siden (1908?). Den gikk da i hele sin bredde, og store 
snømasser ble ført ned i dalen, hvor de dreide av mot sørvest ned mot vegen og 
garden Geitvik. Enkelte spirer nådde helt fram til husene på Geitvik, og 
fonnvinden var sterk langt utover fjorden, slik at snødekket på isen ble blåst opp 
i striper og snøen ballet seg sammen og rullet opptil 200-300m fra land. Helt 
bort på Leiteodden, 1 km sør for Geitvik, merket en fonnvinden. Fonnrona var 
ca 60 m høy nede i dalen, og det tok 3 år før den smeltet bort. Det ble gjort skade 
på skog og sætervegen." 

 
I følge A. Hellan (Romdals Amt) skal Blåfjellfonna to ganger ha tatt ut hus på Geitvik 
(utdrag):  

"Det var fastelavenssøndag 1755, at Geitvik i Austefjorden i Volden udtoges af 
skred og 2 mennesker (4 personer ifølge Strøm) blev borte med nogle huse, kvæg 
og fæ. I 1757 uttoges Geitvik 2den gang av fonnløp, både med huse, folk, 
kreaturer, og alt. Snefonnen laa lige fra fjeldet, hvor den begyndte, til over 
fjorden til Kjenes."  
 

Gården ble liggende brakk til 1774. Husene sto før nede ved sjøen, ca 80 m lengre vest 
enn de står nå, dvs litt sør for dagens hyttebebyggelse. Her er det et litt flatere parti som 
stikker litt fram i terrenget. 
 
Tabell 4.7.1. Tabellen viser oversikt over skredhendelser i den nasjonale skreddatabasen 
(www.skrednett.no).. 

Område Skrednavn Skredtype År Kilde Beskrivelse 

 Geitvik Blåfjellfonna Snøskred 1755 Ramsli 
1948 

Volda. Geitvik i Austefjorden i Volda. 
Garden vart teken av snøfonn 
fastelavensundag. (Strøm seier 9.2) 1755. 
Fonna gjekk frå Blåfjellet og Geitvikdalen. 
Geitvikfonna tok alle på garden, men 
bonden og to søner vart Volda. Geitvik i 
Austefjorden i Volda. Garden vart teken av 
snøfonn fastelavnsundag 1755. (Strøm 
seier 9.2. 1755). Fonna gjekk frå Blåfjellet 
og Geitvikdalen. Geitvikfonna tok alle, men 
bonden og to søner vart gravne fram i live, 
medan 4 miste livet. Husa vart etter dette 
flytta noko unna. I kyrkjeboka på denne tid 
vart berre namna innskrevne, utan 
dødsårsak, og blant andre er nemnde 
Gjertrud Giedevig, 37 år og Martha 
Giedevig ½  år mellom dei døde. Sjå vidare 
år 1757.  
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 Geitvik Blåfjellfonna  Snøskred 1757 Ramsli 
1948 

Volda. Geitvik vart bygd opp att etter 
ulykka i 1755, men i 1757 «udtoges 
Gjedevigen 2den Gang af Fondløb. Baade 
med Huse, Folk, Kreatur og alt. Denne 
Hændelse skede i Vaarfisken, hvor et 
forskrækkelig stort Snefald saa hverken 
Hest eller Mand kunde komme mellom 
Gaard til anden,» Men folk som så ulykka 
ropte til kvarandre frå gard til gard, og 
mannskapet trong ein heil dag berre for å 
ta seg inn til Geitvik for å leite. Dei fann 
ingen i live. Heile Austefjorden var 
tettpakka med snø, og stadig nye ras gjekk. 
Talet på omkomne, etter Helland: 7 døde. I 
kyrkjeboka står berre namna på familien 
Giedevig saman med dei andre, utan at 
dødsårsak er nemnd i det heile i denne 
perioden. Rester av gamletuftene finst 
enno. Tunet vart etter dette flytta noko 
opp og austover. Der gjekk ei stor fonn i 
1968 også, som kom nokså langt ned, men 
skadde ikkje husa. Ei sandtak har noe endra 
heile terrenget for Geitvikfonna som kjem 
frå Blåfjellet og Geitvikdalen. Garden 
fråflytta i 1990, brukt som feriestad. 
 

 
 Modeller og oppsett 

Vi er ikke kjent med historiske hendelser av flom- eller sørpeskred. Modellering av 
sørpe- eller flomskred er ikke utført, da snøskred vil dominere skredutbredelsen i det 
undersøkte området og er dimensjonerende skredtype. Hvordan sørpeskred vil bevege 
seg på vifta er derfor ikke avgjørende for våre faresoner. Topografisk vil mindre 
sørpeskred og flomskred stort sett følge bekkeløp og spre seg ut på løsmassevifta nede 
ved Osen og delvis litt ut i området for grustaket.  
 
Steinsprang er modellert fra skrentene i fjellsiden øst for gården Geitvika og nord i 
området ved grustaket. Teoretisk kan steinsprang nå gårdshusa men sannsynligheten er 
lav. Det ligger noen eldre skredblokker ovenfor bolighuset. Steinsprang er styrende for 
faresoneringen ved gården fram til Geitvikelva hvor snøskred er dimensjonerende.  
Beregningene er konservative og rekkevidden relatert returperiodene er trukket noe 
tilbake. Topografien styrer til en viss grad også steinsprangretningene.  
 
Snøskred er beregnet fra deler av utløsningsområdene under Blåfjellet nordøst for 
området. Skredene går i bratt terreng og får fart før de når elva og svinger. RAMMS-
beregningene tyder på at den faste skredsnøen stopper før de når til sjøen selv om dette 
har skjedd i kjente snøskredhendelser (Vedlegg 7D). Skredvind er ikke beregnet. De 
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historiske hendelsene omtaler at fonnvinden krysser området og fjorden når skredet går 
stort.   
 
Tabell 4.5.1. Beregning av snøskred og steinsprang med RAMMS-modell 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsvolum samlet ca 800 000 m2  
v/1,2 m snø,  

Utløsningsarealet er samlet meget stort og  
relativt bratt og snøhøyden på utløst volum 
satt til 1,2 m i beregningene med lav 
returperiode. Normalt vil medriving av snø 
være av stor betydning i denne fjellsiden med 
lite vegetasjon. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder øst for grustak og  
gårdsbebyggelse i Geitvik  

Utløsningsareal opp til 390 moh i nord og 300 
i sør. 

Density 2700kg/m3, Rock volume 3 m3, 
kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard  

Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 
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Resultatene i Vedlegg 7D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige stein-
sprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. De 
andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert i 
vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert rekke-
vidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også gjelder 
vurdering av bakkens dempende effekt og lave utfallssannsynlighet. Til en viss grad 
vurderes effekten av skog. 
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.7.3. Faresonekart Geitviki (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-
årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  
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4.7.5.1 Steinsprang 
En rekke steinblokker er observert på jordet ovenfor bolighuset på gården Geitviki. 
Disse er flere kubikk store, men det er lite som tyder på at disse er av nyere dato. Ura 
ligger opptil bergfoten og stopper relativt høyt ovenfor gården. Beregningene viser at 
steinsprang i sjeldne tilfeller kan nå til sjøen her. Terrenget slaker i liten grad av ovenfor 
bolighuset og siden mye av steinblokkene stopper her tyder dette på lav utfalls-
sannsynlighet. Faresonen for 1000 års returperiode er derfor lagt over bolighuset. Dette 
skyldes i hovedsak lav utfallssanssynlighet og at det er langt opp til urfoten under 
skrentsonen. Faresonen for 5000 års returperiode vil gå ned til sjøen på grunn av at 
terrenget er bratt og at enkeltblokker som ruller ikke vil stoppe i det relativt bratte 
terrenget. Beregningene av steinsprang viser rekkevidder ned til sjøen her. 
 
Nord i området ovenfor grustaket er det en ur som når ned til E39. Arealet fra og med 
veien og ned til sjøen er ryddet for steinsprang. Beregninger er benyttet som grunnlag 
for vurdering av rekkevidde. Steinsprang er dimensjonerende for faresonene i nord. 
Faresonen for 1000 års returperiode følger terrenget nedenfor skrenter og urdannelser i 
retning ned mot sjøen. Der beregningene viser at hovedtyngden av utfallene går har vi 
lagt faresonen for 1000 års returperiode.  Beregningene viser at en del blokker har spredt 
seg mer ut sideveis og faresonen for 5000 års returperiode er satt til å favne dette 
beregningsresultatet. 
 
4.7.5.2 Jordskred 
Det er ikke observert spor etter jordskred i området. Det er noe bratt terreng ovenfor 
veien nord for elva hvor jordskred kan løsne. Et par mindre bratte skråninger inne i 
grustaket kan gi opphav til mindre overflateutglidninger. Det er trolig sjeldne hendelser 
som kan inntreffe øst for hovedveien og vi har kun favnet området innenfor faresonen 
for 5000 års returperiode. Inne i grustaket er løsmasseskråningene utgravd og er delvis 
ustabile så det er lagt en faresone for 1000 års returperiode som favner selve skråningen 
og en faresone for 5000 års returperiode som går litt ut i flatt terreng. Siden det er små 
volumer som kan gli ut regner en ikke med lange utløp på flaten nedenfor. 
 
4.7.5.3 Flomskred/sørpeskred 
Flom- og sørpeskred er ikke dimensjonerende for faresonene for 1000 og 5000 års 
returperiodene. Det vil komme flom- og sørpeskred langs Geivikelva som kommer ned 
fra området ved Nordalssetra (sørpeskred) og som erosjon i Geitvikelva. Det er ingen 
registrerte hendelser. Avsetningene nede ved området tyder på flomskredaktivitet selv 
om denne trolig er liten. Flomskred vil fortsatt inntreffe, men vil være små og komme 
ned utenom bebyggelsen. Faresonen for sørpeskred/flomskred med 100 års returperiode 
er lagt langs elveløpet og er dimensjonerende skredtype med høy returperiode. 
Bekkeløpet er nedskåret ned til brua ved hovedveien og vil holde på plass flomskred så 
langt. Bekkeløpet er så vidt bra definert i terrenget at flomskred eller sørpeskred 
forventes i hovedsak å følge løpet ned til sjøen. 
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4.7.5.4 Snøskred 
Klimatisk ligger for holdene til rette for store snøskred i fra Blåfjellet ettersom det kan 
komme mye snø i området med nordlige vinder som vil gi snødrift ut i utløsnings-
områdene for snøskred. Det er et kjent snøskredområde og flere store skredhendelser har 
gått til sjøen i historisk tid og med skredvind som har krysset den ca 1 km brede fjorden. 
Vi er kjent med at det i sjeldne tilfeller kan ligge mye snø helt ned til sjøen. Beregningene 
av snøskred er kjørt med snøhøyder på 1,2m pga at utløsningsområdene er store og 
moderat bratte slik at snøskred som utløses kan blir meget store. Vi har ikke beregnet 
fonnvind selv om denne er dimensjonerende for faresonene på begge sider av 
Geitvikelva. Beregninger og hendelser tyder på at hyttene ligger innenfor rekkevidde av 
snøskred med 1000 års returperiode. Snøskred med skredvind er dimensjonerende 
skredtype for en stor del av området. Snøskred med 100 års returperiode vil trolig stanse 
nede i elveløpet til Geitvikelva. I slike tilfeller kan elva demmes og sørpeskred kan gå 
ut elva og til sjøen. Når skredene blir virkelig store og det er mye snø ned til sjøen virker 
det rimelig å favne en større bredde ned til sjøen. Dette begrunnes i de historiske 
hendelsene og ut fra topografien i området. Faresonen for snøskred med 1000 års 
returperiode får dermed stor bredde ned til sjøen. Siden vi ikke har beregnet snøskyens 
utbredelse har vi forsøkt å visualisere hvordan denne kan styres i terrenget ut Trolldalen 
og ned mot sjøen langs Geitvikelva. For faresonen med 5000 års returperiode har vi ut 
fra topografien i området og med samme begrunnelse som for 1000 års returperiode 
forestilt oss hvordan slike skred kan komme ned mot sjøen. Vi har lagt til grunn erfaring 
med skredvind fra kjente snøskred i Norge og har brukt dette som grunnlag for 
faresoneringen (Harbitz & Domaas, 1997). 
 

 Effekt av skog 

Det er mye bjørkeskog i fjellsiden med lite bremsende effekt på snøskred. For stein-
sprangområdene har skogen en viss betydning og ovenfor Geitvika gård bør denne 
skogen stå. Nedover mot bebyggelsen er det et lite granfelt som kan ha en viss effekt på 
skredvind og steinsprang og bør få stå. Vi har derfor begrenset verneskogområdet til 
skogen ovenfor bebyggelsen og hyttefeltet nede ved sjøen og opp til der skogen er uten 
særlig betydning i å bremse skred. 
 
4.8 Område 8 - Kalvatn 
Det kartlagte området ligger 6 km inn fra fjordenden til Austefjorden og ca 21 km sørøst 
for Volda sentrum. Området er 1800m x 600m stort og hvor fjellsidene i sør når opp til 
rundt 600 moh. Gårdsbebyggelsen ligger i det flate terrenget ned mot Kalvassvatnet på 
70 moh. Nøre Kalvatnelva drenerer ut i Kalvassvatnet over en stor elveslette sør for 
gårdsbebyggelsen på Nørekalvatn. 
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for alle 
faretyper. Snøskred dekker det meste av området, flomskred og steinsprang mye av 
områdene Kalvatn og Kalvassvik. Figur 4.8.1 viser foto av kartleggingsområdet. Foto i 
Vedlegg 8A viser bilder området tatt fra luften. NGIs aktsomhetskart dekker store deler 
av bebyggelsen på Kalvatn unntatt Sørekalvatn og Campingplassen. 
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Figur 4.8.1 Kalvatnet. Det undersøkte området er fjellsiden fra og med bebyggelsen til venstre 
i bildet og til og med bebyggelsen til høyre i bildet. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Bebyggelse omkranser vatnet i slakt terreng utenfor fjellfoten. Fjellsiden er generelt 
bratt i sør, og noe slakere på fjellryggene i nord (Fotovedlegg 8A, helningskart i vedlegg 
8B og Feltobservasjoner med drensveier er vist i registreringskart i vedlegg 8C. 
 
Området er karakterisert av skogkledte fjellrygger i nord og fjellsider i sør med mye bart 
berg og noe skog i nedre del av fjellsiden. Toppområdene i sør når over skoggrensa. De 
store snøskredene går fra denne sørlige fjellsida. I snøskredområdene holdes skogen 
holdes effektivt borte av hyppige snøskred samt at det er lite løsmassedekning på bratte 
svaberg.  
 
Løsmassene består av elve- og breelvavsetning, skredmateriale og morene. I øvre del av 
fjellsiden er det en del bart fjell og berggrunnen består hovedsakelig av granittisk gneis 
(Fig. 4.8.2). 
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Figur 4.8.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet Kalvatnet (www.ngu.no). 

 
NGU har gjennomført kartlegging av løsmasser for en stor del av området i forkant av 
faresonekartleggingen. Dette kartet Figur 4.8.3. har flere detaljer enn det som er gjengitt 
i Figur 4.8.2. Hoved-trekkene skiller seg ved at den nyeste kartleggingen viser en større 
og mer detaljert sone med elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning – gult område på 
elvesletta ned mot Kalvassvatnet). De lyse og mørke grønne områdene er usammen-
hengende og sammenhengende morendekke. Ovenfor Campingplassen er det en 
løsmasseflate som kan skyldes utglidning av jordskred eller flomskred i bekkeløp. Nord 
for gården Kalvassvik er det avmerket en ur. Sonen nær vannet er avmerket som en 
strandavsetning. Ved Søre Kalvatn er det fra tidligere avmerket et større område som 
breelvavsetning. 
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Figur 4.8.3 Løsmasser i undersøkelsesområdet, kartlagt av NGU (2018). 

 
Fjellsidene i undersøkelsesområdet er for en del meste skogkledd, med noe barskog og 
mest løvskog av varierende tetthet. Områder ovenfor Nørekalvatn er noe skog hugget 
ovenfor bebyggelsen og deler av skogen i dette nordlige området kan vernes (Kap. 
3.3.4). I områdene hvor det går snøskred er det lite skog oppover i fjellsidene. Skogen 
her har liten effekt på å bremse snøskred og påvirker ikke faresonene nevneverdig.  
 

 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Ramsli (1948) tegnet skredene i området inn på kart i målestokk 1:50 000 og med 
tekstbilag og navngitte skred, men har ingen referanser til snøskred ved Kalvatn. 
 

 Skredhistorikk 

Kalvassvik gnr. 55 ligg i ei vik ved nedste enden av Kalvatnet.  
"Den 1. februar 1820 omkom soldat og ungkar Peder Hansen Kalvatsvik, f. I 
1796. Det står i kyrkjeboka at han kom vekk i ei snøfonn, men ikkje om nærare 
lokalisering. Truleg skjedde dette skredet i område ved Kalvasvik (kanskje på 
jakt i fjella?). Kartreferansen er plassert vilkårleg  i fjellet  ved Kalvassvik." 
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For øvrig er vi ikke gjort kjent med andre skredhendelser i området. 
 

 Modeller og oppsett 

Vi er ikke kjent med historiske hendelser av flom- eller sørpeskred. Modellering av 
sørpe- eller flomskred fra mulig utløsning i Setreelva er ikke utført. Vi har utført en 
vurdering ut fra topografien i området og sørpeskred stort sett følge bekkeløpet og spre 
seg ut på løsmassevifta nede ved Kalvatnet. Området er helt flatt og det er vanskelig å 
avgrense utbredelsen på sørpeskred.  
 
Snøskred vil dominere skredutbredelsen ovenfor Campingplassen og vestover til gården 
Bøen.  
 
Steinsprang, jordskred og flomskred er dimensjonerende mellom snøskredområdene. 
Steinsprang er modellert fra fjellsiden nord for Kalvassvik og fra fjellsiden sør for 
Kalvassvatnet. Teoretisk kan steinsprang nå et stykke ut i flatere terreng men 
sannsynligheten er lav. Det ligger noen eldre skredblokker utenfor fjellfoten både ved 
Kalvasssvik og mellom Campingplassen og Bøen. Steinsprang er styrende for fare-
soneringen mellom snøskredområdene.  Beregningene er konservative og rekkevidden 
er trukket noe tilbake. Topografien styrer til en viss grad også steinsprangretningene.  
 
Snøskred er beregnet fra deler av utløsningsområdene i fjellsiden sør for Kalvassvatnet 
(Tabell 4.8.1). Skredene går i bratt terreng og kan få noe fart før de når skogen. 
RAMMS-beregningene tyder på at den faste skredsnøen i de fleste områdene stopper før 
de når vatnet bortsett fra skredene som følger Svaragrovelva (Vedlegg 8D).  
 
Tabell 4.8.1. Parametere benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

Svaragrovelva: Utløsningsvolum samlet ca 
90 000 m2 (tre områder) v/1,5 m snø,  

Utløsningsarealet er samlet moderat stort og 
relativt bratt og snøhøyden på utløst volum 
satt til 1,5 m i beregningene med lav 
returperiode. Normalt vil medriving av snø 
være av begrenset betydning i denne 
fjellsiden. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 
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Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 
X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for Kalvassviki og 
sør for Kalvatnet 

Utløsningsareal opp til 380 moh i nord og 440 
i sør. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard  

Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS Debris Flow (Sørpeskred)  

Densitet: 1000 kg/m3 
Mu: 0.05 
Xi: 500 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av sørpeskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum utløsning: 15000 m3 1 meter løsnehøyde pga stort nedslagsfelt 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring 

 
Resultatene i Vedlegg 8D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt og lave utfallssannsynlighet. Til en viss 
grad vurderes effekten av skog. 
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.8.4. Faresoner for alle aktuelle faretyper i område 8 - Kalvatnet (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.8.5.1 Steinsprang 
Det er observert en rekke steinblokker på jordene sør for Kalvassvatnet. Disse er flere 
kubikkmeter store, men det er lite som tyder på at disse er av nyere dato. Det er noe 
urmateriale på moreneskråningene opptil bergfoten. Beregningene viser at steinsprang 
kan nå lengre ut enn observerte skredblokker. Terrenget er slakt nedover mot dyrka mark 
og siden mye av steinblokkene stopper relativt høyt opp tyder dette på lav utfalls-
sannsynlighet.  
 
Siden arealene utenfor fjellsidene er dyrka mark og eventuelle steinblokker er ryddet har 
vi sett på beregningene som grunnlag for vurdering av rekkevidde. Steinsprang er 
dimensjonerende for faresonene i nord og i noen grad mellom snøskredområdene sør for 
Kalvatnet. Vi har satt maksimal rekkevidde fra beregningene sammen med de empiriske 
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steinsprangberegningene ved Nørekalvatn og har lagt faresonen for 5000 års retur-
periode noe utenfor disse rekkeviddeneberegningene. For faresonen for 1000 års retur-
periode er lagt ved ytre del av berget rekkevidde og der gjennomsnittlig terrenghelning 
er rundt 30 grader. 
 
Urdannelser vest og nord for Kalvassvik og med relativt lav steinsprangaktivitet og 
utfallssannsynlighet indikerer at faresonen for 100 års returperiode går litt opp i ura. 
Empirisk beregning av utløp indikerer at faresonen for 1000 års returperiode går forbi 
urfoten og ned til veien i vest og skrår opp rundt bebyggelsen på Kalvassvik. Faresonen 
for 5000 års returperiode lagt ut i vatnet begrunnet i beregningene av maksimalt utløp.  
 
4.8.5.2 Jordskred 
Det er ikke observert synlige spor etter jordskred i området og terrenget ligger i liten 
grad til rette for slike skred. Et par mindre bratte skråninger sørøst for elvesletta på 
Kalvatnet kan gi opphav til mindre overflateutglidninger. Vi har observert noen få eldre 
flombekkeløp og forsenkninger langs disse som tyder på tidligere hendelser. Vi kan 
derfor ikke se bort fra at jordskred kan inntreffe og har tegnet en faresone for 1000 års 
returperiode inntil de bratteste områdene her. Tilsvarende er det også ovenfor 
sentrumsbebyggelsen på Nørekalvatn men bebyggelsen ligger utenfor faresonen for 
1000 års returperiode. Utglidninger vil etter det vi kan forstå gi kort rekkevidde. 
Faresonen for jordskred med 5000 års returperiode er lagt litt ut i slakt terreng fordi 
jordskred med så lav returperiode forventes å bli noe større.  
 
4.8.5.3 Flomskred/sørpeskred 
Flom- og sørpeskred er dimensjonerende for faresonen på elveslette ut fra Nøre 
Kalvatnelva og Koppelva. Det er ingen registrerte hendelser. Avsetningene nede ved 
området tyder på flomskredaktivitet selv om denne trolig er liten. Sletta ned mot 
Kalvatnet er flat og det er vanskelig å angi en sideveis utbredelse på sørpe- og flomskred 
med 1000 års returperiode. De få sporene vi har sett og som NGU har avdekket er brukt 
som grunnlag for avgrensingen av faresonene. Faresonen for flom- og sørpeskred favner 
dermed mye av den brede flate elvesletten med til Kalvatnet. Faresonen for 5000 års 
returperiode er lagt litt lengre ut til sidene der terrenget stiger litt opp, det er små 
høydeforskjeller som kan ses i terrenget og på skyggekartet. Beregning av sørpeskred 
frauflatingen nede i Kvisdalen viser at sørpeskred kan gå i stor bredde utover det store 
flate området ned mot Kalvatnet. 
 
4.8.5.4 Snøskred 
Klimatisk ligger for holdene til rette for store snøskred i fra fjellet sør for Kalvatn. Det 
kan komme mye snø i området med nordlige vinder, men det trengs vind fra sør for 
omfordeling av snøen for å lage snødrift ut i utløsningsområdene for snøskred.  
 
Det er ingen kjente skredhendelser i historisk tid.  Vi er kjent med at det i sjeldne tilfeller 
kan ligge mye snø helt ned til Kalvatnet. Beregningene av snøskred er kjørt med relativt 
mye snø selv om utløsningområdene er av moderat størrelse (Vedlegg 8D). Vi har ikke 
beregnet fonnvind, men regner ikke med at den er dimensjonerende for faresonene i 
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området. Beregninger og hendelser tyder på at det kun er husa på gård 59/6 (gård vest 
for Svaragrovelva) som kan nås oftere enn hvert 1000 år i gjennomsnitt. Vi regner med 
at skred kan krysse vegen oftere enn hvert 100 år i gjennomsnitt her. Dette begrunnes i 
RAMMS-modellberegningen som viser utløp ned til vatnet hvor hovedskredet går ned 
øst for gårdshusa. I tillegg viser den empiriske snøskredmodellen et skredutløp (α) til litt 
nedenfor gårdshusa hvor dette utløpet representerer returperioder på rundt 100 år, 
konservativt vurdert. Faresonen med 1000 års returperiode er lagt rundt (α-1 standard-
avvik) og gir utløp til ut på Kalvatnet. Sideveis utbredelse er lagt i forhold til Ramms-
beregningens utbredelse nede ved vatnet. Ved ekstreme forhold kan snøskred bre seg 
mer ut og faresonen for 5000 års returperiode er lagt noe lengre ut for å ta med større 
bredde og mer effekt av skredvind i utløpsområdet. Ut fra den empiriske modellen vil vi 
legge til ytterligere ett standardavvik til (α-2 standardavvik) for denne returperioden her.  
 
Vestover mot gårdsbebyggelsen på Bøen kommer det også ned snøskred. Her er 
fjellsiden under utløsningsområdet konvekst og sprer skredmassen ut over et bredt 
område. På grunn av dette avtar skredvolumet og dermed rekkevidden. Snøskred med 
100 års returperiode går derfor kort og faresonen er lagt inn mot foten av den bratte 
fjellsiden. Faresonen for 1000 års returperiode er lagt ved ytre grense for RAMMS-
beregningene. Siden skredutløpene her er beskjedne har vi lagt faresonen for 5000 års 
returperiode skjønnsmessig litt utenfor 1000-års sonen. Små skredvolumer tilsier at 
skredene mister raskt sin utbredelse i flatt terreng. 
 
Skredrekkevidde og returperioder knyttet til den empiriske alfa/beta-modellen er basert 
på historisk informasjon om hvor ofte de store skredene har gått og som er 
grunnlagsdataene i denne modellen (Lied, 1980, Ref. Kap 3.3.8). 
 
Snøskred ut forbi området Koppen og mot Nørekalvatn vi stoppe på elvesletta der 
sørpeskredene er dimensjonerende.  Snøskred kan nå langt her, men våre vurderinger av 
beregningene tilsier at snøskred ikke vil nå bebyggelsen (Vedlegg 8D). Den empiriske 
modellen tilsier at snøskred med 100 års returperiode stopper rundt kote 200. Derfra og 
ned i dalbunnen er det mer enn 400 m og den empiriske modellen indikerer en 1000 års 
returperiode ned til der den flate dalbunnen starter.  Et tillegg for 5000 års returperiode 
også begrunnet i den empiriske modellen og med en skjønnsmessig vurdering av den 
lange skredbanen i fjellsiden med en større skulder i fjellsiden ovenfor kote 200 hvor 
skredstrømmen bremses vesentlig opp, indikerer at skred trolig ikke vil nå ned til 
bebyggelsen.  
 
Et mindre snøskred har retning ned mot Campingplassen. Det er skredskader i skogen 
ned til litt utenfor foten av de bratte skrentpartiene og snøskred med 100 års returperiode 
kan ligge i dette området. Det betyr at faresonen for 1000 års returperiode er noe før 
beregnet utløp α med den empiriske modellen. Dette tilsier at driftsbygningen ligger 
innenfor faresonen for 1000 års returperiode, mens våningshuset ligger tryggere til. 
Tilvarende resonnement plasserer faresonen for skred med 5000 års returperiode nede 
mellom hyttene på Campingplassen. 
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 Effekt av skog 

Det er mye bjørkeskog og noe barskog i fjellsiden sør for Kalvatn som har litt bremsende 
effekt på snøskred. For steinsprangområdene har skogen en viss betydning og denne 
skogen bør få stå. Vi har derfor begrenset verneskogområdet til skogen ovenfor 
bebyggelsen og opp til der skogen er uten særlig betydning i å bremse skred. 
 
4.9 Område - Håvika  
Det kartlagte området ligger på sørsiden av Austefjorden 3 km fra Fyrde i fjordenden er 
ca. 1300m x 500cm stort og hvor fjellsiden i sørvest når opp til 980 moh under Måsegga. 
Gårdsbebyggelsen i Håvika ligger nord for Fv 651 og nedenfor 70 moh. To gårder til 
ligger vest for Follabugen og øst for Liakammen, Botnen og Slåttelida. Lengst vest i 
området ligger gården Vikestranda under Vikehornet (503 moh). 
 
Området er karakterisert av mye dyrka mark og en fjellside med lite og spredt skog med 
liten betydning til å stoppe snøskred (Fig. 4.9.1). Utløsningsområdene for snøskred i 
fjellsiden er meget store. 
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for alle 
faretyper. Snøskred dekker hele området unntatt gården Slåttelida, flomskred er markert 
i området fra bebyggelsen i Håvika og til og med Vikestranda. Botnen er kun utsatt for 
snøskred. 
 
Foto i Vedlegg 9A viser bilder av alle området tatt fra luften. 
 

 
Figur 4.9.1 Bildet viser bebyggelsen på Håvika med sørvestlig fjellside mellom Måsegga i sør og 
Vasshornet i nord. Fjellsiden ligger i le for vestaværet. 
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 Topografi og grunnforhold 

Fjellsiden over Håvika har store bratte områder (30o – 45o) hvor det kan legge seg mye 
snø før skred utløses. Midtre deler av fjellsiden er brattere og gir opphav til steinsprang. 
I de høye bratte fjellsidene er det lite vegetasjon. Skogen holdes effektivt borte av 
hyppige snøskred samt at det er lite løsmassedekning på bratte svaberg.  
  
Det er mange spor etter flomskred i fjellsiden mellom Håvika og Vikestranda. 
Bebyggelsen i Håvika ligger i slakt terreng et stykke utenfor den bratte delen av 
fjellsiden og terrenget fra fjellsiden og mot gårdsbebyggelsen er et daldrag som vil dreie 
skred til side for husa.  
 
Terrenget under Storura helt nord til Vikestranda er bratt helt ned til sjøen.  
 
Gården Slåttelida ligger i østlig del av Liakammen og terrenget er for det meste slakt 
fram til gården, unntatt mindre bratte skrentområder i vest. Gården Botnen ligger sør for 
en bratt skrentsone og i vest er det en bratt dalside med en del løsmasser (Fotovedlegg 
9A, helningskart i vedlegg 9B og feltregistreringer med drensveier er vist i vedlegg 9C. 
 
I de lavere områdene består løsmassene av morenemateriale og skredmateriale i midtre 
del av fjellsiden (Fig. 4.9.2). I øvre del av fjellsiden er det mye bart fjell og berggrunnen 
består hovedsakelig av granittisk gneis (Fig. 4.9.2). 
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Figur 4.9.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet Håvika (www.ngu.no) 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Det er ingen registreringer for Håvika i Ramsli (1948). 
 
NGI kjenner ikke til andre skredfarevurderinger i området.  
 

 Skredhistorikk 

"I Austefjorden gikk det samtidig som i Geivik, altså den 9.2.1755 etter Hans 
Strøm som var her ca 1760, eit snøskred på Vikestrand, på andre sida av fjorden. 
Der vart eit hus teke og ei kone let liv. Vi er ikke kjent med om husa ble flyttet 
etter denne hendelsen." 

 

http://www.ngu.no/


 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 106  

I fra NVEs skreddatabase er det en rekke steinsprang og løsmasseskred som er kommet 
ned på veien. En del av disse er fra skrentene over veien ved Nakken øst for Håvika. 
Flere er kommet ned på veien nordover mot Vikestranda. 
 
Tabell 4.9.1. Oversikt over skredhendelser i den nasjonale skreddatabasen (www.skrednett.no). 

Område Stedsnavn Skredtype År Kilde Beskrivelse 

Håvika Håvikåsen 
Steinsprang (< 
100 m3) 1999 SVV  

Håvika Håvik 
Løsmasseskred, 
uspesifisert 1997 SVV  

Håvika  
Steinskred, 
uspesifisert 1999 SVV  

Håvika Håvikåsen 
Steinskred, 
uspesifisert 2004 SVV  

Håvika Håvikåsen 
Steinskred, 
uspesifisert 2004 SVV  

Håvika Vikestrand Snøskred, 
uspesifisert 1755 NGU 

Volda. I Austrefjorden gjekk det 
samtidig som i Geitvik, altså 
den 9.2. 1755 etter Hans Strøm 
som var her ca. 1760, eit 
snøskred på Vikestrand, på 
andre sida av fjorden. Der vart 
eit hus teke og ei kone let liv. 

Håvika Austefjorden 
Løsmasseskred, 
uspesifisert 2011 SVV  

Håvika Geislida 
Steinsprang (< 
100 m3) 2007 SVV  

Håvika Håvikåsen Steinsprang (< 
100 m3) 2018 regObs 

Skredbeskrivelse: Stein på FV. 
651 løsnet fra vegskjæring 0-
50m over veg. Anslått 
skredvolum: <1m^3. Blokkert 
veglengde: Kun i grøft.. Kilde: 
Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt 
ukjent kompetanse. 

Håvika Austefjorden 
Løsmasseskred, 
uspesifisert 2011 SVV  

Håvika Håvikåsen 
Steinsprang (< 
100 m3) 2008 SVV  

Håvika Håvikåsen Steinsprang (< 
100 m3) 2018 regObs 

Skredbeskrivelse: Stein på FV. 
651 løsnet fra fjell/dalside 0-
50m over veg. Anslått 
skredvolum: <1m^3. Blokkert 
veglengde: 0-10m.. Kilde: Ikke 
gitt. Kompetansenivå: Helt 
ukjent kompetanse. 

Håvika Botnen Steinsprang (< 
100 m3) 2018 regObs Skredbeskrivelse: Stein på FV. 

651 løsnet fra vegskjæring 0-
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50m over veg. Anslått 
skredvolum: <1m^3. Blokkert 
veglengde: 0-10m.. Kilde: Ikke 
gitt. Kompetansenivå: Helt 
ukjent kompetanse. 

 
 Modeller og oppsett 

Vi er kjent med en historisk hendelser av flomskred sør for Vikestranda (Figur 4.9.3) og 
modellering av flomskred er utført i flere av bekkeløpene i området selv om snøskred 
vil dominere skredutbredelsen flere steder i det undersøkte området og vil for en stor del 
være dimensjonerende skredtype (Vedlegg 9D). Topografisk vil flomskred stort sett 
følge bekkeløpene i fjellsiden.  
 

 Figur 4.9.3. Flomskred sør for gården Vikestranda 

 
Steinsprang er kun modellert fra skrentene over veien ved Nakken sør for Håvika. 
Beregningene er konservative og rekkevidden relatert returperiodene er trukket noe 
tilbake. Topografien styrer til en viss grad også steinsprangretningene.  
 
Nordover mot Vikestranda er terrenget bratt helt til sjøen og steinsprang kan ofte gå helt 
til sjøen. Vi har derfor utelatt å beregne steinsprang her. 
 
Det kan gå mindre steinsprang i fjellsiden nord for Botnen. Teoretisk kan steinsprang nå 
gårdshusa men sannsynligheten er lav. Det ligger noen eldre skredblokker i foten av de 
bratte partiene. Steinsprang er styrende for faresonetrekkingen ved gården.   
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Tabell 4.9.1. Beregning av snøskred og steinsprang med RAMMS-modell 

RAMMS::Snøskred 

De store utløsningsvolumer er på 350 000 
m2

, 270 000 m2, 350 000 m2 , 150 000 m2, og 
noen mindre områder i nord på 5000 – 
20000 m2 . Beregningene er utført med 1,2 
m snø.  

Utløsningsarealene er meget store og relativt 
bratte og snøhøyden på utløst volum satt til 
1,2 m i beregningene med lav returperiode. 
Normalt vil medriving av snø være av stor 
betydning i denne fjellsiden med lite 
vegetasjon. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Beregninger fra Nakken øst for Håvika Utløsningsareal opp til 250 moh. Gårdene 
ligger rundt 70 moh. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700 kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard  

Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Debris Flow (Flomskred)  
Densitet: 1600 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger i Ramms 
Debris Flow.   
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Volume  Løsnehøyde 0,5 og 1 meter  

X meter terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 
Resultatene i Vedlegg 9D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige stein-
sprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. De 
andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert i 
vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt og lave utfallssannsynlighet. Til en viss 
grad vurderes effekten av skog. Mye av blokkene i området er kantet. 
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.9.4. Faresonekart over alle aktuelle faretyper i kartleggingsområde 9 - Håvika (mørkest 
farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).   
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4.9.5.1 Steinsprang 
Ved Vikestrand gård er det flere skredblokker nede mellom husa, men det er kun eldre 
avsetninger. Det er bratt ned til sjøen og steinsprang kan nå ned til fjorden. Det er lav 
utfallssannsynlighet i skrentområdet ovenfor og faresone for 100 års returperiode er 
derfor utenfor kartleggingsområdet. Fordi området er bratt og steinsprang vil inntreffe i 
sjeldne tilfeller er faresonen for 1000 års returperiode for steinsprang lagt ned til sjøen. 
 
Det samme gjelder for steinsprangfaren ved Storeurda lenge mot sørøst. Her er 
imidlertid steinsprangaktiviteten større og det er flere observerte steinprang på begge 
sidder av veien. Faresonen for 100 års returperiode er derfor lagt delvis ovenfor og 
nedenfor veien. Her er det også bratt ned til sjøen og steineprang kan lett rulle ned til 
sjøen. Faresonen for 1000 års returperiode for steinsprang er derfor lagt ned til sjøen.  
 
Det er observert en rekke steinblokker i jordekanten ovenfor gårdsbebyggelsen i Håvika. 
Flere er store og kantede, men det er lite som tyder på at disse er av nyere dato. Ura 
ligger opptil bergfoten. Veien går i foten av bergskrenten og blokkutfall vil dempes 
kraftig i vegbanen. En smalere gårdsvei har samme effekt, men i mindre grad. 
Beregningene viser at steinsprang i sjeldne tilfeller kan nå ut på jordet rundt gårds-
bebyggelsen og i de nedre delene til sjøen her. Terrenget slaker av utenfor urfoten og 
steinblokkene har stoppet like utenfor. Det er ingen nye blokker utenfor urfoten og dette 
tyder på lav utfalls-sannsynlighet. Vi har ikke fått informasjon om at blokker har nådd 
husa på gårdene.  
 
Beregninger og observasjoner er benyttet som grunnlag for vurdering av rekkevidde og 
returperiode. Steinsprang er dimensjonerende for faresonene i nord og sør i området. 
Faresonen for 1000 års returperiode er ovenfor bolighusene på gårdene, mens den 
østligste låven kan nås av steinsprang med en slik returperiode. Faresonen for 5000 års 
returperiode er lagt nedenfor bebyggelsen på gården. Dette begrunnes med at 
beregningene med RAMMS-steinskred viser at steinsprang kan nå forbi gårdshusa med 
lav sannsynlighet. Det er bratt ned mot sjøen i østlig del her og faresonen er derfor dreid 
ned mot sjøen. Lengre øst ved Gadden er det et dalsøkk hvor steinsprang raskt stopper 
opp i en liten motbakke og faresonen for 1000 års returperiode er lagt i bunnen av 
daldraget og for 5000 års returperiode litt opp i motskråningen.  
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Figur 4.9.5. Skrentområdet Nakken ovenfor gårdene på Håvika. 

 
På sørsiden av Liakammen er det steinsprangområder og beregningen med Ramms-
rockfall viser at steinsprang kan nå litt forbi bunnen av daldraget her. Der er også lav 
sannsynlighet for utfall her og faresonen for 100 års returperiode er utelatt. Faresonen 
for 1000 års returperiode er lagt ned til bunnen av daldraget og med begrunnelse i 
beregningene. Faresonen for 5000 års returperiode er lagt litt opp i motsatt skråning, 
men steinsprang stanser raskt opp i motskråninger. 
 
Ved Botnen er det små skrenter og noe steinsprang er registrert ned mot jordene på 
gården. Lav utfallssannsynlighet tilsier at vi ikke tegner inn en faresone for 100 års 
returperiode her og lar faresonen for 1000 års returperiode ligge inntil foten av 
urdannelsene her og der terrenget for øvrig slaker litt av. 
 
4.9.5.2 Jordskred 
Det er ikke observert spor etter jordskred ved Håvika og terrenget her ligger heller ikke 
til rette for slike skred. Et par mindre bratte skråninger inne ved Botnen kan gi opphav 
til mindre overflateutglidninger i morenedekket og for faresonen vest for gården er det 
tatt hensyn til muligheten for slike skred. Vi regner ikke med at slike vil krysse veien 
med en returperiode på 1000 år eller hyppigere. Terrenget nedenfor veien er relativt bratt 
slik at jordskred i sjeldne tilfeller kan gå over veien og ned til elva. Faresonen for 5000 
års returperiode når derfor ned til elva.  
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4.9.5.3 Flomskred/sørpeskred 
Flomskred er dimensjonerende for faresonene nærmest gåren Vikestranda. Det er 20 
tydelige bekkeløp i fjellsiden hvor det kan komme både flomskred og sørpeskred. På 
dyrka mark i Håvika ventes slike å stoppe ovenfor veien, mens de kan gå til sjøen i 
området videre nordover til Vikestranda. Vedlegg 9A viser foto av flomskred som 
krysset vegen og gikk i sjøen litt sør for gården på Vikestranda. 
  
Flomskred vil inntreffe, men vil komme ned utenom bebyggelsen med 1000 års 
returperiode. Vi regner ikke flomskred som dimensjonerende for faresonene utenom 
nærmest Vikestranda. 
 
Kjøring med Ramms-flomskred for åtte flomskred viser at de største flomskredene i 
nordvestlig del av kartleggingsområdet kan nå sjøen. Klimatisk kan situasjoner med 
tilstrekkelig nedbør inntreffe relativt ofte. Det er generelt liten variasjon i ekstremverdier 
for nedbør i kommunen, og 1- og 3- døgns nedbør ligger rundt 100 og 150 mm for 100 
års returintervall. Dette tilsvarer inntil ca 5-7% for 1-3 døgn av årsnormalen i løpet av 
100 år. Dette er erfaringsmessig så mye nedbør som skal til for å lage flomskred-
situasjoner. Erfaringer med flomskred tilsier at flomskred derfor kan forventes å 
inntreffe rundt hvert 100 år. Faresonen for 100 års returperiode for flomskred vil dermed 
ut fra klimaanalyse og beregninger gå i sjøen for alle flomskredene her. Det samme 
gjelder for snøskred men de har større bredde og utbredelse og vil være dimensjonerende 
for faresonene. 
 
4.9.5.4 Snøskred 
Klimatisk og topografisk ligger for holdene til rette for store snøskred fra fjellsiden fra 
Måsegga forbi Vasshornet og fram til Vikehornet. Selv om vi kun kjenner til snøskred-
hendelsen ved Vikestranda, viser beregningene at snøskred kan gå til sjøen fra alle de 
store utløsningsområdene. De store skredene vil trolig også forårsake skredvind som når 
ut på fjorden.  
 
Topografisk dreier snøskredene i terrenget og daldraget vest for gårdsbebyggelsen i 
Håvika. Beregninger og vurderinger tilsier at den vestligste låven kan nås av snøskred 
oftere enn hvert 100 år i gjennomsnitt, mens bolighusene ligger utenfor rekkevidde av 
snøskred med 1000 års gjennomsnittlig returperiode. Dette begrunnes i beregningene av 
skredutbredelse og fordi et daldrag styrer skredstrømmen forbi gårdsbebyggelsen. På 
grunn av at skredvinden kan nå bebyggelsen på Håvika i helt spesielle sjeldne tilfeller 
trekker vi faresonen for 5000 års returperiode til sjøen i hele dette området.  
 
Det er nær sammenhengende fare for snøskred fra Håvika og til sør for Vikastranda hvor 
steinsprang er dimensjonerende. I et lite område sør for gården Vikastranda er det mer 
fare for flomskred så her er dette dimensjonerende. Steinsprang kan nå til sjøen siden 
det er bratt i hele dette området. Ramms-beregningene viser at de fleste skredene har 
stor fart helt ned til sjøen og det er bratt ned til sjøen over store deler av området. 
Faresonen for 100 års returperiode for snøskred er derfor trukket ned til sjøen fra litt sør 
fr Vikestranda og til der det heter Stranda. Ovenfor her er det store slake jorder og 
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faresonen for 100 års returperiode er trukket delvis ovenfor og litt nedenfor hovedveien 
her. Den empiriske modellen indikerer at faresonen for 1000 års returperiode må trekkes 
ned til sjøen. I tillegg er det bratt relativt bratt terreng nedenfor veien og sjeldne skred 
vil ikke bremses opp vesentlig i så vidt bratt terreng. 
 

 Effekt av skog 

Det er mye bjørkeskog i fjellsiden under Storeurda vest i området. Hendelsen med 
flomskred viser imidlertid at skogen i skredfaret ble tatt med i flomskredet som gikk sist, 
så den bremsende effekten synes å være marginal, men også vanskelig å estimere. For 
steinsprangområdene har skogen en viss dempende betydning. Imidlertid er det mye 
store steinblokker her som i liten grad blir bremset av skogen. 
 
Vi har derfor begrenset verneskogområdet til skogen til ovenfor veien ved Storeurda og 
ved Nakken. Ved Nakken er det imidlertid en stor del av skogen allerede ødelagt av 
vind, men den kan med fordel reetableres. Et par mindre områder i snøskredområdene 
ved Håvika er også tatt med.  
 
4.10 Område 10 – Bjørneset  
Det kartlagte området ligger langs fjorden ved en sørvestlig arm av Austefjorden og 
tvers over fjorden for Staume. Området er ca. 1700m x 370m stort og hvor fjellsiden i 
sørøst når opp til 740 moh under Bjørnasethornet. Gårdsbebyggelsen og boligfeltet ved 
Skoravika ligger nedenfor Rv 651 og nedenfor 50 moh.  
 
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for alle 
faretyper. Snøskred dekker hele området, flomskred er markert i sentrale deler av 
området og steinsprang stopper litt opp fra sjøen. Foto i Vedlegg 10A viser bilder av alle 
deler av området tatt fra luften. 

 
Figur 4.10.1 Bildet viser området Bjørneset med bebyggelsen nede ved fjorden til venstre i 
bildet. Boligfeltet ved Skoravika helt til høyre i bildet. 
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 Topografi og grunnforhold 

Fjellsiden over Bjørneset er for en stor del svært bratt med helninger mellom 30o og 60o 
og hvor det ikke kan legge seg mye snø før skred utløses. Det er bratte skrenter i hele 
fjellsiden hvor det er muligheter for steinsprang. I de høye bratte fjellsidene er det lite 
vegetasjon. I nedre del av fjellsiden er det noe løsmasse hvor jord- og flomskred kan 
løsne. Skogen holdes effektivt borte av hyppige små snøskred samt at det er lite 
løsmassedekning på bratte svaberg.  
  
Det er mange spor etter små snøskred i fjellsiden hvor skogen er borte ned til nedre del 
av fjellsiden. Gårdsbebyggelsen ligger i slakt terreng og et stykke utenfor den bratte 
delen av fjellsiden. Boligfeltet ved Skoravika ligger langt ut fra den bratte fjellsiden. 
Gårdene ligger på terrasseflater like nedenfor riksvegen med dypt nedskåret terreng på 
begge sider etter eldre jord- og flomskred. Fotovedlegg 10A og helningskart i vedlegg 
10B. Drensveier er vist i registreringskart i vedlegg 10C). 
 
I de lavere områdene består løsmassene av marine strandavsetninger med morene-
materiale i sørvest og noe skredmateriale i lavere del av den bratte fjellsiden. I øvre del 
av fjellsiden er det mye bart fjell og berggrunnen består hovedsakelig av granittisk gneis 
(Figur 4.10.2). 
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Figur 4.10.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet Bjørneset (www.ngu.no) 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vurdering av skredfare for hyttefelt lengst øst i det undersøkte området. Faren for 
snøskred ble vurdert til å være over og rundt en returperiode på 1000 år. Fare for 
steinsprang i øvre del av feltet. I tillegg er det utført tilsvarende vurdering 27.05.2003 
av E. Anda for planlagt hytte ved 15 moh på eiendom Gnr/Bnr: 86/6. Returperiode for 
snøskred mot hyttetomten ble vurdert til å være lavere enn hvert 1000 år i gjennomsnitt 
(Møre og Romsdal Fylkeskommune.1990). 
 

 Skredhistorikk 

15.08.1778: Bjørnaset (Biørneset) gnr. 86 på sørsida av Austefjorden, ved Botnvika. I 
august 1778 omkom Stephen Frantsson Biørneset, 31 år. "ihjelslagen af stenskred". Han 
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var frå Monsgarden/Megarden på Bjørnaset. Manglar opplysningar om kvar dette hende, 
truleg ved garden. Kartreferansen er omtrentleg. 
 
Utover dette er det ett jordskred i NVE skreddatabase som er plassert ovenfor kartlagt 
område.  
 
Tabell 4.10.1. Tabellen viser oversikt over skredhendelser i NVEs skreddatabase. 

Område Stedsnavn Skredtype År Kilde Beskrivelse 

Bjørneset Geitlia Jordskred 2013 regObs 

Stedsbeskrivelse: Jordras 
(vegmelding svv). Kilde: Jeg har 
blitt fortalt dette. 
Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 
 

 
 Modeller og oppsett 

Vi er ikke kjent med historisk snøskredhendelser i området, selv om det er tydelig snø-
skredfar i fjellsiden og som er synlig på vegetasjonen. I de bratte partiene øverst i 
fjellsiden har vi avmerket mulige snøskredutløsningsområder og kjørt beregninger av 
rekkevidde med RAMMS snøskred (Vedlegg 10D). 
 
Modellering av sørpe- eller flomskred er utført for flomskred som kommer ned ved 
Larsgården (bruk 86/1), gården Bjørneset (Bruk 86/4), ett flomskred kommer ned 
ovenfor Medgården (Bruk 86/3) og to gårder østafor (Bruk 86/3 og 86/6) og ett 
flomskred kommer ned lengst øst i kartleggingsområdene. Henvisning til Gnr/Bnr er vist 
på kart i Figur 10A1 (Vedlegg 10 A, foto-oversikt). 
 
Snøskred kommer ned i samme området men vil stoppe på høyde med gårds-
bebyggelsen. Forøvrig dominerer snøskred skredutbredelsen i den østlige delen av det 
undersøkte området og er dimensjonerende skredtype her ovenfor bebyggelsen. 
Topografisk vil flomskred stort sett følge bekkeløpene i fjellsiden og det er lite løsmasser 
i den bratte fjellsiden. Klare avsetninger etter flomskredaktivitet er kartlagt i og utenfor 
fjellsiden. 
 
Enkelte bratte skråninger i morene og strandsedimenter er tatt med for jordskred, men 
er ikke beregnet. 
 
Steinsprang er kun modellert fra skrentene øverst i fjellsiden. Beregningene er 
konservative og rekkevidden relatert returperiodene er trukket noe tilbake. Topografien 
styrer til en viss grad også steinsprangretningene. Steinsprang er styrende for faresone-
trekkingen i sørøstlig del av området. 
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Tabell 4.10.1. Parametere benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

De store utløsningsvolumer er på 28 000 m2 
i nordøst, og 6000 m2 i skaret Kloven, og 33 
000 m2 øst for skaret. Litt ned i fjellsiden og 
lengre vest er det et område på 23 000 m2, 
og lengst vest er det et lite område på 6 000 
m2. Begningene er utført med 1,2 m snø.  

Utløsningsarealene er meget store og  relativt 
bratte og snøhøyden på utløst volum satt til 
1,2 m i beregningene med lav returperiode. 
Normalt vil medriving av snø være av liten i 
denne bratte fjellsiden selv med lite 
vegetasjon. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Beregninger fra toppområdene av 
Bjørnesethornet 

Store potensielle utløsningsareal opp til 740 
moh. Gårdene ligger rundt 50 moh. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700 kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard  

Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Debris Flow (Flomskred)  
Densitet: 1600 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger i Ramms 
Debris Flow.  
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Volum Løsnehøyde 0,5 og 1 meter 

X meter terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 
Resultatene i Vedlegg 10D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt og lave utfallssannsynlighet. Til en viss 
grad vurderes effekten av skog. De største steinblokkene nede i slakt terreng i området 
er grove og kantet i formen.  
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.10.3. Faresonekart Bjørneset (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-
årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  
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4.10.5.1 Steinsprang 
En rekke steinblokker er observert i jordekanten ovenfor gårdsbebyggelsen på Bjørneset. 
Et steinsprang inntraff ca. 1930, men stoppet langt oppe på jordet ovenfor Medgarden. I 
nordøst er det imidlertid snøskred som er dimensjonerende her. I fjellsiden sør for 
Bjørnasethornet i sørvestlig det av området er det små snøskredområder og steinsprang 
er dimensjonerende (Nesja – Leirvikneset - Rundehaugen). Øst for Skoravika er det en 
ur ned til 85 moh og med mye steinsprangblokker utenfor (Figur 4.10.4).  
 

 
Figur 4.10.4. Større blokk utenfor ura ovenfor Skoravika. 

 
I Skoravika er steinsprang dimensjonerende ned til sjøen. Observasjoner og beregninger 
tyder på at steinsprang med 1000 års returperiode vil stoppe ovenfor Rv 651, men at i 
sjeldne tilfeller, dvs 5000 års returperiode, kan steinsprang nå ned til sjøen innerst i 
Skoravika. 
 
Det er ingen kjennskap til at steinsprang har nådd noen av husa på gårdene i Bjørneset.  
 
Skred med 100 års returperiode ventes ikke å nå inn i det undersøkte området. Få 
observasjoner tyder på at det er lav utfallssannsynlighet og derfor er faresonen for 100 
års returperiode utelatt.  
 
4.10.5.2 Jordskred 
Mellom Skoravika og mot Leirviknes er det en bratt morenebakke ned mot sjøen hvor 
det i sjeldne tilfeller kan inntreffe overflateutglidninger. Ved Larsgården er det raviner 
med bratte sideskråninger og ved Bjørneset er det noen mindre, bratte forsenkninger 
hvor sjeldne små jordskred kan gå. Utglidninger her er sjeldne og det er kun laget 
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faresoner for 5000 års returperioder. Dette skyldes i hovedsak at det lite avsetninger å 
se og de som kan ses ut fra terrenget fra feltarbeidet tyder på å være enkeltstående 
hendelser.  
 
4.10.5.3 Flomskred/sørpeskred 
På Lisjebakken sørvest for Medgarden gikk det en gang en flombekk som førte med seg 
jord. Dette ble ledet forbi husa med fjøler (ca 1930). Det er flere spor etter flomskred-
avsetninger i midtre og østre del av området. Den største er utenfor gjølet Kloven. 
Flomskred i området følger forsenkninger i terrenget mens snøskredene har større 
bredde. Derfor blir dimensjonerende skred både flomskred og snøskred i enkelte 
områder. Dette gjelder der faresonene går til sjøen på begge sider av Larsgården.   
 
Flomskredet lengst vest i området stopper for det meste ovenfor hovedvegen (Fv651), 
men vil trolig gå litt ned i forsenkningen på begge sider av Larsgården (Bruk 86/1). 
Trolig er det en del vann og finstoff som følger bekkeløp ned til sjøen ved de to vestligste 
flomskredene i sjeldne tilfeller. Vi har derfor lagt faresonen for 5000 års returperiode 
ned til sjøen. Det er lite historikk på flomskred her så vi mener hendelser er sjeldne og 
har derfor utelatt faresonen for 100 års returperiode. Flomskred  vil komme ned utenom 
bebyggelsen med 1000 års returperiode. Dette begrunnes i vudering av at området er 
flatt ned til gårdshusa og at flomskred lettere vil gå ned i forsenkningene på sidene. Vi 
regner flomskred som dimensjonerende for faresonene lengst ned her sammen med noe 
jordskred og delvis snøskred. Snøskred kommer ned i samme område og definerer 
faresonen for 1000 års returperiode (se kapittel 4.10.5.4) 
 
Flomskred som kommer ned mot Medgarden (86/3) og Bjørneset (86/6 og 86/5) vil bre 
seg godt ut sideveis i det slake terrenget og stoppe nede ved veien ved Medgarden og 
ovenfor veien ovenfor Bjørneset. Vi har derfor lagt faresonen for 5000 års returperiode 
ved og ovenfor vegen her. Lengst øst i området kommer det ned et flomskred og hvor 
terrenget er bratt ned til sjøen så her går flomskred noe lengre ned mot veien. Faresonen 
for 1000 års returperiode flomskred viller vært lagt litt opp på jordet fordi vi regner med 
at de litt hyppigere skredene ikke vil nå så langt ut fra foten av fjellsiden. Gammel 
gårdsbebyggelse og lite historikk tyder på at flomskred er sjeldne hendelser så vi har 
ingen faresone for 100 års returperiode på flomskred innenfor kartleggingsområdet. 
Imidlertid er det snøskred som er dimensjonerende her og har noenlunde samme 
utbredelse som flomskred, se Kap. 4.10.5.4 for begrunnelse for faresonen.  
 
4.10.5.4 Snøskred 
Klimatisk og topografisk ligger for holdene til rette for små og mellomstore snøskred i 
fra fjellsiden fra Bjørnasethornet. Eksposisjonen mot nordvest tilsier lav returperiode på 
de største skredsituasjonene. Fjellsiden er bratt og skredene vil normalt være små. Selv 
i situasjoner med mye snø regner vi ikke med lang rekkevidde på snøskred her. 
Imidlertid vil snøskred delvis være dimensjonerende for faresonene fra Larsgården 
Gnr/Bnr 86/1, , og videre østover. Vi har lagt faresonen for 1000 års returperiode ned til 
gården gnr/Bnr 86/1 og ovenfor Medgården. Snøskred kan gå litt ned i forsenkningen 
mellom Larsgården og Medgården. Østover er faresonen for 1000 års returperiode lagt 
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ovenfor Riksvei 651. Faresonene er trukket basert på beregninger av snøskred med 
RAMMS-modellen for verdier som regnes å gi lange utløp med lav sannsynlighet. 
 

 Effekt av skog 

Området er karakterisert av mye dyrka mark og en fjellside med lite og spredt skog 
nederst i fjellsiden (Fig. 4.10.1) med liten betydning til å stoppe snøskred. 
Utløsningsområdene for snøskred i fjellsiden er små. Det er mye bjørkeskog i fjellsiden 
selv om det er tynnere skog i de bratteste partiene under toppen av Bjørnasethornet. Både 
flomskred og snøskred er relativt små og skogen kan ha en viss bremsende effekt. For 
steinsprangområdene har skogen en viss dempende betydning. Imidlertid er det mye 
store steinblokker her som i liten grad blir bremset av skogen. Det er lite av skogen i 
fjellsiden som er av betydning for å bremse skred.   
 
4.11 Område 11 - Litlebotnen  
Det kartlagte området ligger innerst i Botnavika i Kilsfjorden, og 1,5 km sør for 
Bjørneset og sør for Straume. 
 
Området er ca. 1300m x 350m stort og hvor den bratt delen av fjellsiden i sør når opp til 
460 moh under Heida. Bebyggelsen ligger for det meste langs Rv651 og nedenfor 30 
moh bortsett fra gården Storebotnen som ligger ved 65 moh. Det er noe bebyggelse på 
Sagneset ved utløpet av Botnaelva, og noe bebyggelse under Botnaberget og ved 
Leirosen, samt noe bebyggelse i Fylsvika nordvest i området. 
  
Området er karakterisert av en stor løsmasseavsetning i utløpet av Botnaelva, og 
fjellsiden Botanberget i sør med skrenter i øvre del av fjellsiden. Mot vest følger 
Djupemyrhamrane i nordlig retning med noe bratt terreng ned mot Botnavika. 
 
Det er noe dyrka mark rundt gårdsbebyggelsen (Fig. 4.11.1). Fjellsiden er bevokst med 
lauvskog og noen plantefelt med barskog. 
 
Utløsningsområdene for snøskred i fjellsiden er små. Selv om skogen er begrenset kan 
den bidra til å bremse på skred og steinsprang i fjellsiden.  
Store deler av området er avmerket som aktsomhetsområde på NVEs kart for alle 
faretyper. Snøskred dekker det meste av området, men bare deler av Fylsvika. Flomskred 
er markert i sentrale deler av området under Botanberget og langs Botnaelva. 
Steinsprang dekker området under Botanberget med gården Storebotn og noe av 
bebyggelsen ved Leirosen. 
 
Figur 4.11.1 viser foto av sentrale deler av kartleggingsområdet. Foto i Vedlegg 11A 
viser bilder av alle deler av området tatt fra luften og helningskart er vist i Vedlegg 11B. 
 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 122  

 
Figur 4.11.1 Bildet viser området Litlebotnen med bebyggelsen nede ved fjorden til venstre i 
bildet. Boligbebyggelsen ved Leirosen til høyre for midten av bildet. Fylsvika er ikke vist i bildet. 
Gården Storebotn ligger litt opp i bakkene til venstre for midten av bildet. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Fjellsiden over Litlebotnen er svært bratt i skrentområdet øverst med helninger mellom 
45o og 90o og hvor det kan gå steinsprang. En del av området i øvre del over skogen er 
30o – 45o bratt og kan gi snøskredfare. Det er relativt bratt under skrentområdene og det 
ligger mye blokk etter steinsprang her (Vedlegg 11C). Det er mange spor etter flomskred 
i bekkeløp og raviner i løsmassedekket under skrentområdet. Her er det også mye 
skredskadet skog. Nede ved Storebotnen gård i slakere terreng ligger det flere 
flomskredvifter. Det er terrasseflate nede ved 80 moh sør for bebyggelsen på Leirosen 
med en iskontaktskråning nedenfor (NGU, 2018) (Figur 4.11.3) som strekker seg helt 
bort til Botnelva. Botnaelva er delvis dypt nedskåret i løsmasser og har lagt ut en stor 
løsmassevifte mot fjorden som den også har gravd seg dypt ned i. Avsetningen på 
Sagneset tolket som en bresjøtapning (NGU) og er dermed i hovedform ikke dannet av 
nyere flomskred. Ovenfor bebyggelsen på Fylsvika er det et par smeltevannsgjel fra 
avslutningen av siste istid (NGU, 2018). 
 
I de lavere områdene består løsmassene av morenemateriale og humusdekke over berg-
grunn. I øvre del av fjellsiden er det mye bart fjell og berggrunnen består hovedsakelig 
av granittisk gneis (Figur 4.11.2). 
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Figur 4.11.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet Litlebotnen 
(www.ngu.no) 
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Figur 4.11.3. Nytt løsmassekart fra NGU, 2018. Blå (42): sammenhengende marin strand-
avsetning. Grønn (11-12): Morenemateriale, sammenhengende - usammenhengende dekke. 
Mørk grønn (15): randmorene. Oransje (20): breelvavsetning. Blått (42): marin strand-
avsetning. Lys rosa (130): bart fjell. Rødt (307 - 308): steinsprangavsetning, sammenhengende 
- usammenhengende. Brunt (301, 302): jord- og flomskredavsetning. 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI kjenner ikke til andre skredfarevurderinger i området.  
 

 Skredhistorikk 

Ramsli (1948) har ingen registreringer for Litlebotnen. Vi mottok informasjon om 
gårdshistorikk fra bygdebok av Møyfrid Bjørneset (Sjøstrand 89/16. Leirosen). Her er 
det ingen informasjon om skredhendelser. 
 
Utover dette er det to steinspranghendelser i den nasjonale skreddatabasen 
(www.skrednett.no). Skredbeskrivelse: Stein på fv. 651 løsnet fra ur 0-50 m over veg, 
mindre enn 1m3 (blokkert veglengde: 0-10m. tidspunkt usikkert). Begge hendelsene er 
registrert nord for Litlebotnen og ligger utenfor undersøkelsesområdet. 
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 Modeller og oppsett 

Vi er ikke kjent med historiske snøskredhendelser i området, selv om det er tydelig 
snøskredfar i fjellsiden og som er synlig på vegetasjonen. I de bratte partiene øverst i 
fjellsiden har vi avmerket mulige snøskredutløsningsområder og kjørt beregninger av 
rekkevidde med RAMMS snøskred (Vedlegg 11D). Snøskred ser ut nesten å stoppe på 
utflatingen ved 40 moh ovenfor bebyggelsen på Leirosen, mens en del av skredet kan se 
ut til å fortsette ned mot sjøen. 
 
Modellering av sørpeskred er utført for Botnelva og flomskred er utført ovenfor Leirosen 
hvor det er en forsenkning i terrenget hvor det kan gå flomskred. Det er gamle 
flomskredavsetninger ovenfor gården Storebotnen. Disse markerer utbredelsen av gamle 
flomskred i området her. Vurderinger i felt tyder på at dette er gamle avsetninger og som 
angir maksimal utbredelse av flomskred her. Her er det derfor ikke kjørt 
flomskredberegninger.  I Botnelva vil flom- og sørpeskred følge bekkeløpet til sjøen. 
Sørpeskred antas å være dimensjonerende fordi slike kan demme mer opp i elveløpet og 
gå ut til sidene nederst på løsmassevifta. 
 
Steinsprang er kun modellert fra skrentene øverst i fjellsiden Botnaberget. Beregningene 
er konservative og rekkevidden relatert returperiodene er trukket noe tilbake. 
Topografien styrer til en viss grad også steinsprangretningene. Steinsprang er ikke 
dimensjonerende for faresonetrekkingen i området unntatt nærmest Fylsvika. 
 
Tabell 4.9.1. Parametere benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

De store utløsningsvolumer er på 40 000 m2 
i fra vestlig del av Botnaberget. Begningene 
er utført med 1,0 m snø.  

Utløsningsarealene er ujevnt og er delvis delt 
av et skrentområde og snøhøyden på utløst 
volum satt til 1,0 m i beregningene med lav 
returperiode. Normalt vil medriving av snø 
være av liten i denne bratte fjellsiden selv 
fordi det er skog relativt høyt opp mot 
skrentområdet. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 
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Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 
X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Beregninger fra toppområdene av 
Botnaberget under 450 moh 

Utløsningområder i bergskrentene øverst i 
fjellsiden. Bebyggelsen ligger nedenfor 65 
moh. 

density 2700 kg/m3, Rock volume 3 m3, 
kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard  

Friksjonen er vurdert ut fra flybilder og 
vurdering av bakkens ruhet og løsmassetype. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS Debris Flow (Flomskred)  
Densitet: 1600 kg/m3 

Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av flomskred i 
Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

RAMMS Debris Flow (Sørpeskred)  
Densitet: 1000 kg/m3 

Mu: 0.05 
Xi: 500 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av sørpeskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum 0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring 

 
Resultatene i Vedlegg 11D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt og lave utfallssannsynlighet. Til en viss 
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grad vurderes effekten av skog. De største steinblokkene nede i slakt terreng i området 
er grove og kantet i formen. 
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.11.4. Kart over alle aktuelle faresoner i Litlebotnen (mørkest farge er 100-årsskred, 
middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.11.5.1 Steinsprang 
Det er observert en rekke steinblokker fjellsiden nedenfor Botnaberget. Vi har ikke 
observert steinsprang nede på terrassen ovenfor Leirosen eller nede ved gården 
Storebotn. Beregningene gir en indikasjon på rekkevidde og det virker rimelig at 
steinsprang ikke kan nå bebyggelsen. Vi har ingen informasjon om hendelser med 
steinsprang i området. Sør for Fylsvika er det noen mindre bratte skrenter hvor 
steinsprang kan falle ut og nå ned i forsenkningen sør for husa. Det er liten fallhøyde og 
blokker vil ikke kunne nå langt ut. Her det lagt en faresone for steinsprang med 100 års 
returperiode i selve det bratte terrenget og ned i bunnen av forsenkningen for faresonen 
med 1000 års returperiode som er naturlig stopp for sjelden steinsprang med liten fart. 
Faresonen for 5000 års returperiode tar høyde for meget sjeldne hendelser og er lagt ut 
mot bebyggelsen på Fylsvika og hvor det nærmeste huset er utsatt for steinsprang. 
Vurderingen av faresonene er utført i felt og ut fra observasjoner av løst berg og 
steinblokker i terrenget. 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 128  

4.11.5.2 Jordskred 
Ovenfor gården Storebotn og forbi Botnelva og ovenfor gården Litlebotnen samt sør for 
Sagneset er det bratte moreneskråninger. I fra disse kan vi ikke se bort fra at det kan 
løsne jordskred med en returperiode på 1000 år og 5000 år. Det er også noen bratte 
morenebakker mellom Fylsvika og Leirosen hvor det kan gå jordskred. Terrenget er bratt 
ned til sjøen så faresonen for 1000 års returperiode er for en stor del lagt ned til sjøen. 
Faresonen for 5000 års returperiode er lagt litt ut i slakere terreng siden de største 
utglidningene vil kunne gli litt ut i flatere terreng, men uten å gå særlig langt. 
 
4.11.5.3 Flomskred/sørpeskred 
Ovenfor gården Storebotn ligger det flere flomskredavsetninger. Vi regner dette som 
gamle hendelser og regner ikke med at flomskred kan gå lengre ut enn dette med 1000 
års returperiode. Faresonen for 1000 års returperiode er derfor lagt litt utenfor disse 
avsetningene. Det er spor etter flomskred i terrenget ned til sjøen og i helt sjelden tilfeller 
kan flomskred gå ned til sjøen langs disse forsenkningene. Faresonen for 5000 års 
returperiode er derfor lagt ned til sjøen og favner disse forsenkningene.   Det er flere 
spor etter flomskredavsetninger i Botnaberget og også ett ovenfor Leirosen. Flomskred 
i området følger forsenkninger i terrenget og kan gå ned mellom husa i Leirosen. 
Dimensjonerende faresone her er flomskred (og snøskred mot sør). Terrenget tyder på 
at det er sjeldne hendelser og faresonen for 1000 års returperiode er lagt ned mellom 
bolighusene det forsenkningen er tydeligst. I et større tidsperspektiv er det vanskelig å 
sette grenser i et så vidt bratt terreng så faresonen for 5000 års returperiode er lagt ned 
til sjøen ved Leirosen. Det er marginale overganger mot området i nordvest for 
jordskred. Et flomskred nord for området er beregnet med Ramms-modellen, men 
skredutbredelsen når ikke inn i kartleggingsområdet og er derfor ikke vurdert ytterligere. 
 
I Botnaelvas løp er det noen utflatinger hvor vi antar at sørpeskred kan utløses når 
vårløsningen inntreffer og det fortsatt er mye snø i området. Det er utført beregninger 
med RAMMS-modellen for sørpeskred og disse viser at det dypt nedskårede bekkeløpet 
vil holde på sørpeskredene til de når sjøen. Det vil kunne være erosjon i bekkeløpet litt 
som flom og flomskred, men sørpeskred vil normalt være større i volum og bre seg mer 
ut. Sørpeskred vil derfor være dimensjonerende skredtype her. Faresonen for 100 års 
returperiode er lagt langs bekkeløpet siden vi regner med at dette kan inntreffe relativt 
ofte. Faresonen for 1000 års returperiode er bredere, men her kommer også utbredelsen 
av jordskred inn og er dimensjonerende faretype inn mot Botnaelva. Faresone for 5000 
års returperiode for flomskred favner også det meste av Sagneset. Dette begrunnes med 
spor etter eldre flomskred i løsmassene som er synlig på skyggekartet og som ble 
observert under feltarbeidet.   
 
4.11.5.4 Snøskred 
Klimatisk og topografisk ligger for holdene til rette for små og mellomstore snøskred 
fra fjellsiden ovenfor skrentene i fra Botnaberget. Eksposisjonen mot nord tilsier lav 
returperiode på de største skredsituasjonene. Fjellsiden er bratt og skredene vil normalt 
være små. Selv i situasjoner med mye snø regner vi ikke med lang rekkevidde på 
snøskred her. Imidlertid vil snøskred delvis være dimensjonerende for faresonene sør 
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for Leirosen og kan nå til sjøen øst for bolighusene. Vi har lagt faresonen for 1000 års 
returperiode ned til gården her, men litt høyere opp ovenfor bolighusene. Dette skyldes 
en litt større utflating ned mot terrassen ved 40 moh hvor snøskred kan stoppe. Faresonen 
er for en stor del overensstemmende med beregningsresultatet for sjeldne stor snøskred. 
Faresonen for 5000 års returperiode er lagt mer ut og til side mot øst fordi terrenget 
fallretning nedenfor Botnaberget indikerer større utbredelse mot øst. Denne faresonen 
går sammen med faresonen for flomskred.  
 

 Effekt av skog 

Det er mye bjørkeskog og noe barskog i plantefelt i fjellsiden. Skogen er tynnere i 
høyden og i de bratteste partiene under toppen av Botnaberget. Både flomskred og 
snøskred er relativt små og skogen kan ha en viss bremsende effekt. For steinsprang-
områdene har skogen også en viss dempende betydning. Imidlertid er det mye store 
steinblokker her som i liten grad blir bremset av skogen. Vi har derfor begrenset 
verneskogområdet til skogen i nedre del av fjellsiden. Skogen virker stabiliserende på 
de bratte morenebakkene og kan stå her for å unngå mindre utglidninger.  
 
4.12 Område 12 - Straume 
Kartleggingsområde Straume ligger på nordsiden av utløpet fra Kilspollen ut i 
Kilsfjorden (figur 4.12.1). Området strekker seg ca. 800m i SV – NØ retning og er om 
lag 350m bredt på det bredeste. Det har spredt bebyggelse av gårder og enkeltstående 
hus. Skole, idrettsanlegg og et næringsbygg ligger helt nede ved Kilspollen. Et lite 
område helt i SV er innenfor aktsomhetssonen for snø- og steinskred fra NGI, mens hele 
den sørvestlige halvdelen er innenfor NVEs aktsomhetssone for snøskred 
(www.skrednett.no). Aktsomhetssone for steinsprang influerer ikke på området, mens 
NVEs aktsomhetssone for jord- og flomskred dekker en betydelig del av kartleggings-
området.  
 

http://www.skrednett.no/
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Figur 4.12.1 Oversiktsbilde over kartleggingsområde Straume, tatt fra helikopter fra nordøst 
mot sørvest, inn Kilspollen. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet er preget av landbruksarealer, med skogkledde åser i vest. Det 
meste av området har helning mindre enn 20o-25°, med unntak av helt i sørvest, rett nord 
for Straumselva, og mellom hovedveien og sjøen (Figur 4.12.1). Straumselva renner fra 
NV mot SØ, med utløp i sundet. Området ved skolen, på innsiden av brua over sundet 
er en avsetningsvifte, mens odden på utsiden av brua er betinget av fjellgrunnen, med 
blottet berg langs sjøen og andre steder. Elva er regulert for om lag 20 år siden, for å 
sikre vanntilførsel til yngel-oppdrettsanlegg (næringsbygget nede ved pollen). I tillegg 
til Straumselva drenerer tre mindre bekkefar gjennom området, ett sør for og to nord for 
Straumselva (Figur 4.12.1). Foto i Vedlegg 12A, helningskart i Vedlegg 12B og   
feltregistreringene i området er vist i Vedlegg 12C. 
 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Figu 4.12.2). 
Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført i dette området, og NGUs 
løsmassekart viser kun usammenhengende morenedekke for hele kartleggingsområdet 
(Figur 4.12.2). Bart fjell er blottet flere steder, og i området mellom hovedveien og sjøen 
er flere områder med blottet svaberg.  
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Figur 4.12.2. Løsmasse- og berggrunnskart for kartleggingsområde Straume. (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Med unntak av NGIs regionale aktsomhetskartlegging av snø- og steinskredfare, som er 
delvis basert på befaring, samt NVEs landsdekkende aktsomhetskart, som kun er basert 
på terrengmodeller og teoretiske utløpsberegninger, kjenner NGI ikke til andre 
kartleggings- eller utredninger i dette området. 
 

 Skredhistorikk 

NGI kjenner ikke til hendelser i området, og ingen skredhendelser er registrert i den 
nasjonale skreddatabasen innenfor kartleggingsområdet (www.skrednett.no). 
 
I samtale med gårdbruker Rasmus Kåre Straume under befaringen, fikk vi opplyst at 
veien hadde blitt ødelagt av flom i området ved skolen, for mer enn 100 år siden. Etter 
reguleringen av Straumselva hadde ikke Straume opplevd flom som førte til at elva gikk 
over sine bredder. 

http://www.ngu.no/
http://www.skrednett.no/


 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 132  

 Modeller og oppsett 

Straumselvas regulering reduserer muligheten for flom, flomskred og sørpeskred-
situasjoner. Erfaring fra annen regulert elv tilsier at reguleringen ikke alltid er 
tilstrekkelig til å hindre at slike hendelser inntreffer for sjeldne hendelser, flere hundre 
år og sjeldnere. 
 
Vi tenker oss at i sjeldne tilfeller kan det ligge snø i elveløpet og ved stor vannføring 
kan det utløses som sørpeskred langs en del av elveløpet (Vedlegg 12D). 
 
Tabell 4.12.1. Parametere benyttet i modellering av sørpeskred med RAMMS. 

RAMMS Debris Flow (Sørpeskred)  
Densitet: 1000 kg/m3 

Mu: 0.05 
Xi: 500 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av sørpeskred i 
Ramms Debris Flow. 

Volum 

Siden det er både et utløsningsområde for 
sørpeskred og muligheter for erosjon 
(flomskred) lengre ned i bekkeløpet har vi kjørt 
beregningen på ca 30 000 m3 med 2m 
gjennomsnittlig tykkelse i utløsningsområdet. 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring 

 
To små snøskredområder vest for det undersøkte området er det beregnet rekkevidde for 
med RAMMS snøskred. Det er benytte standardverdier for beregningene med 0,8m snø 
i utløsningsområdet for de to små områdene som til sammen har 16 000 m2 utløsnings-
areal. 
 
Mellom kote 110 og 120 ovenfor sørvestlig del av det kartlagte området er det noen 
mindre skrenter hvor steinsprang kan løsne. Vi har benyttet den empiriske modellen 
(Domaas 1994) med vinkelmålinger fra toppen av utløsningsområdene og ned til der 
helningen treffer terrenget for å sjekke om steinsprang kan nå inn i det kartlagt området. 
  

 Skredfarevurdering 

Faresonene i kartleggingsområdet Straume er dominert av faren for sørpe- og flomskred 
langs Straumselva. I tillegg er det to mindre faresoner knyttet til jord- og flomskredfare, 
hhv. i det sør-vestre hjørnet av kartleggingsområde og i et parti mellom veien og sjøen, 
sentralt i området. Disse siste faresonene omfatter ingen bygninger eller infrastruktur, 
mens langs Straumselva ligger deler av Straume, samt skolen og idrettsanlegget innenfor 
faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 eller større. Noen få bygninger 
ligger innenfor faresonen for årlig sannsynlighet på 1/1000 eller større (Figur 4.12.3). 
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Figur 4.12.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i kartleggingsområde Straume, Volda 
kommune (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-
årsskred). 

 
4.12.5.1 Steinsprang og steinskred 
Det er ikke påvist fare for steinsprang i kartleggingsområdet. Enkelte skrenter har blottet 
fjell, men dette er i hovedsak glatt svaberg med svært lav utfallssannsynlighet. Et par 
mindre skrenter kan gi steinsprang ovenfor sørvestlig del av det kartlagt området. 
Helningsvinkel fra utløsningspunkt til der helningen treffer terrenget for 30o som 
erfaringsmessig viser maksimal rekkevidde ligger ovenfor det kartlagte området. Det 
samme gjelder gjennomsnittlig helning på 28o. Dette indikerer at steinsprang ikke vil nå 
ned i kartleggingsområdet. 
 
4.12.5.2 Jordskred 
Jordskred kan forekomme i enkelte bratte skråninger i området. Dette gjelder et mindre 
parti mellom hovedveien og sjøen, der terrenghelningen kommer opp mot 45° lokalt. 
Det er skrint løsmassedekke her, og derfor lite potensial for store skred. Terrenget heller 
jevnt mot sjøen, og grensene for både 1/1000 og 1/5000 sannsynlighetene går i sjøen i 
dette området. Sørpeskred kan også utløses fra denne skråningen dersom forholdene 
ligger til rette for dette. Disse vil også gå helt til sjøen. I tillegg er det et område i det 
sørvestre hjørnet av kartleggingsområdet som er bratt nok, og har et løsmassedekke som 
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kan føre til utløsning av jordskred i perioder med ekstrem nedbør. Feltet er skogdekket, 
noe som vil virke hindrende på utløsning her, og vi har ikke funnet det formålstjenlig å 
modellere eventuelle skred i dette området. Faresonen for 1000 års returperiode er lagt 
rundt de bratte områdene for å favne små utglidninger som både starter og stopper i bratt 
skråning og 5000 års returperiode er lagt litt ned i terrenget for å ta høyde for sjeldne at 
utglidninger kan nå ned til slakere terreng.  
 
4.12.5.3 Flomskred 
Som nevnt nedenfor, ansees sørpeskred å være dimensjonerende faretype langs 
Straumselva, og den dominerende faren innen kartleggingsområde Straume. Imidlertid 
kan flomskred også forekomme langs elva, enten utløst som flomskred i utgangspunktet, 
eller utløst av / utviklet fra sørpeskred lenger oppe. Disse skredene vil oppføre seg nokså 
likt de modellerte sørpeskredene, og faresonene gjelder i praksis flomskred så vel som 
sørpeskred. 
 
4.12.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan forekomme på bratte skråninger og det fuktige, milde Vestlandsklimaet 
gir ofte forhold som kan utløse sørpeskred. Skredtypen er regnet som dimensjonerende 
faretype langs Straumselva, men flomskredene vil eventuelt utløses fra ganske høyt oppe 
i fjellsiden NV for kartleggingsområdet.  
 
Langs elveløpet ligger også mulige utløsningsområder for flomskred, og et sørpeskred 
kan ofte utvikles nedstrøms mer i retning av flomskred.  Det kan ofte være vanskelig å 
skille mellom disse skredtypene i utløpssonen, og begge kan forekomme innenfor de 
gitte faresonene.  
 
Elva er regulert, og dette reduserer sannsynligheten. Grensen for årlig nominell 
sannsynlighet på 1/100 ligger derfor helt inntil elva, som er forbygd i tillegg til å være 
regulert. I svingen der den dreier fra østlig til sydlig retning, ovenfor gårdene Straume, 
må elva stige minst 4 m for å komme ut av sitt løp. Modelleringen antyder et mulig 
overløp i dette området, men både det nevnte terrenget og den lave modellerte 
hastigheten på et eventuelt skred, gjør at vi ikke trekker faresonene vesentlig utenfor det 
etablerte elveløpet i dette området. I nedre deler, der elva svinger østover mot sitt utløp, 
er sannsynligheten større for overløp, og 1/1000 grensen er derfor lagt ut fra elva her. 
Det samme gjelder 1/5000 grensen, som får større omfang på vestsiden av elva på grunn 
av topografien, samt at det er her elva tidligere har lagt ut en avsetningsvifte. 
Vurderingene av faresonene, både 1/1000 og 1/5000, er støttet av modellering med 
RAMMS, som viser at sørpeskred kan nå dette området. Imidlertid er hverken 
flytehøyden eller modellert hastighet (<3m/s) stor, og det vil være mulig å sikre mot 
dette relativt enkelt. 
 
Modelleringen antyder mulig overløp i lia nord-vest for kartleggingsområdet, med 
mulige skredløp ned sentralt i kartleggingsområdet. På bakgrunn av terrenget og lave 
modellerte hastigheter i sonen overløpet kan skje, mener vi sannsynligheten for at skred 
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skal kunne nå ned til kartleggingsområdet langs disse banene er mindre enn 1/5000, og 
har derfor ikke laget faresoner her. 
 
 
4.12.5.5 Snøskred 
Snøskred ansees ikke som en aktuell faretype i kartleggingsområdet. Det finnes noen 
mindre mulige utløsningsområder høyt oppe, på sydsiden av Straumselva, men snøskred 
fra disse vil ikke nå kartleggingsområdet. De to små snøskredområder vest for det 
undersøkte området er det beregnet rekkevidde for med RAMMS snøskred. Beregningen 
viser at snøskred vil stoppe vest for den store løsmassevifta. 
 

 Effekt av skog 

Skogen i området vil ha liten eller ingen betydning for de aktuelle faretypene.  
 
4.13 Område 13 – Støda - Kilsvegen 
Kartleggingsområdet Støda – Kilsvegen strekker seg ca. 800m i N-S retning, langs nedre 
del av vassdraget fra Byrkjedalsvatnet, der elva renner ut i Kilspollen, indre del av 
Kilsfjorden. Det definerte kartleggingsområdet dekker for det meste jordbruksområdene 
i bunnen av dalen (Figur 4.13.1). 
 
Området dekkes i sin helhet av NVEs aktsomhetssone for snøskred, samt ligger innenfor 
NGIs aktsomhetssone for snø- og steinskred. Kun den vestlige delen utenfor bebyg-
gelsen ligger innenfor aktsomhetssonen for steinsprang, mens en stor del av området, 
både i nord og i sør, ligger i aktsomhetssone for jord- og flomskred. 
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Figur 4.13.1 Oversiktsbilde over kartleggingsområdet Støda – Kilsvegen. Bildet er tatt fra 
helikopter og ser mot sør-vest, med Kilspollen i forgrunnen. Kartleggingsområdets østlige 
begrensing følger elva. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet består i hovedsak av jordbruksland (beiteland) med helning slakere 
enn 20°. Unntakene fra dette er enkelte områder som heller oppttil 30° langs Kilsvegen. 
På vestsiden av dalen når fjellene opp i over 1000 moh, mens de på østasiden er lavere, 
ca. 5-600 moh. Lia på vestsiden er dekket av lauvskog, som blir lavere opp mot 
tregrensa. Fjellsiden har tydelige skredspor og to markerte bekkeløp drenerer ned mot 
kartleggingsområdet (Figur 4.13.1). Det nordligste av disse, Sveabekken, svinger 
nordover i en forsenkning og renner ut i Kilspolllen vest for kartleggingsområdet. Den 
sydligste bekken, Grøtvadelva, renner ut i hovedelva sør i kartleggingsområdet og har 
tydelige skredspor langs bekkefaret. Foto i Vedlegg 13A, helningskart i Vedlegg 13B 
og feltregistreringene i området er vist i Vedlegg 13C. 
 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Figur 
4.13.2). Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført, og de regionale løsmasse-
kartene til NGU viser i hovedsak skredmateriale i nord, ut mot pollen, og morenedekke 
i resten av området. 
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Figur 4.13.2 Berggrunns- og løsmassekart for området Støda - Kilsvegen (www.ngu.no). 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGIs regionale kartlegging av aktsomhetssoner for snø- og steinskred dekker området. 
Disse kartene er basert på en rask og relativt summarisk feltbefaring, kombinert med 
terreng- og utløpsmodeller. Utover dette er NGI ikke kjent med andre undersøkelser i 
dette området. 
 
NVEs aktsomhetskart dekker hele området for snøskred. Flomskred dekker nord- og 
sørlig del. 
 

 Skredhistorikk 

I den nasjonale skreddatabasen er to hendelser fra dette området registrert (Tabell 
4.13.1). Den ene, fra 2018, er imidlertid registrert som steinsprang fra veiskjæring. Den 
andre er fra 1827, men beskriver egentlig to hendelser, i 1827 og 1845. Begge er store 
snøskredhendelser langs den sydligste bekkefaret ned Kverndalen. Mange hus og naust 

http://www.ngu.no/
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ble tatt i begge hendelsene og skredet i 1827 førte til flodbølger i Nedstevatnet. Skredet 
i 1827 førte til at gården ble flyttet til det som i dag er Øvre Kile, på østsiden av elva. 
 
Ramsli (1948) omtaler trolig samme hendelse men årstallet er 1852. Det kan være to 
forskjellige skredhendelser siden det her kun nevnes at det ble tatt ut naust. Bølgen ble 
omtalt å være 15m høy (Djupgjølfonna og Sandfonna. De går sammen til ett skred før 
de når Kilspollen). 
 
Det er ellers registrert flere snøskred fra vestsiden sør for kartleggingsområdet. Blant 
annet ble et gammelt steinkors som sto langs veien tatt av snøskred i 1785 (opplysning 
fra Anita Mari Brekke). 
 
I Ramsli (1948) er Kvennadalsfonna omtalt. Den løsner oppe i Kvernadalen. Det er flere 
mulig utløsningsområder opp til ca 1100 moh. Skredet går ned mot Kile og deler seg 
normalt på et fremstikkende bergparti ovenfor gårdene. Den ene delen følger 
Kvennadalen ned mot Kilspollen, men når ikke ut i sjøen. Den andre delen går ned mot 
Nedstevatnet, og det hender at den går helt ut i vatnet.  

"I 1942 gikk den særs stor. Da var det mjøllfonn og 1 løe og 6 sommerfjøs ble 
ødelagt. Sommerfjøsene sto rett under det framstikkende fjellpartiet, men fonna 
var denne gangen så stor at den gikk over her uten å dele seg. Fjøsene ble tatt 
av selve fonna, mens løa ble tatt av fonnvinden. Både fjøsene og løa er nå bygget 
opp igjen på de samme stedene som de sto før."  
 

Det er verdt å merke seg at våningshus og løer (som vi antar var oppført før 
skredhendelsen) nede ved elva ikke ble skadd av skredvind eller skredsnø. 
 
Tabell 4.13.1 Skredhendelser registrert i den nasjonale skreddatabasen fra området Støda - 
Kilsvegen (www.skrednett.no). 

 
 

 Modeller og oppsett 

Vi er kjent med historiske hendelser av snøskred som kommer ned Kverndalen. I 
toppområdet er det flere utløsningsområder for snøskred. Det er store løsneområder og 
utløsningsområdene er moderat bratte slik at det kan samle seg mye snø før skred 

Sted Skredtype År Observatør Beskrivelse

Kile Snøskred, usp1827 NGU

Volda. Bjørkedalen. Kile. Den 4. april 1827 kom eit stort snøskred frå "Heele 
Berget i fra Qværndalen til du om Sævlandsstølen og gikk i Søen og bortog alle 
Nøst som var i Kile, og Søen gikk saa langt op at den gikk over Kielsberget og op 
om Smiehuusene og tog bort Knud Pedersen Huuse, hans Madstue, Lade og 
Heste Stald. Baadeskot gikk paa Søen, hans Dagligstue og nyestue flytet af 
Tomten, og tog alle Nøstene ned ved Søen, 18 i tallet og førde du paa Fiorden i 
blandt Sneen." Flodbølgje. Mange båtar strauk med, m.a. ein ny seksæring og i 
alt 38 andre båtar. Husa vart etter dette flytta til Øvre Kile. Det er ikkje kjent 
høgda på flodbølgjene, men høgda er vurdert til å vere heile 10 meter. Det ser 
ikkje ut til at folk eller fe gjekk tapt. De 4 tuna i Kila stod den gongen i lag 
bortanfor elva. Den 18 (17?) april 1845 gjekk ei ny snøfonn på Kile, og reiv bort 
alle nausta og knuste 17 båtar.

Kile Steinsprang (<  2018 regObs

Skredbeskrivelse: Stein på RV. 651 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. 
Anslått skredvolum: <1m 3̂. Blokkert veglengde: Kun i grøft.. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse.
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utløses. Erfaringen er at det utvikles skredsky for de store skredhendelsene. Snøskred er 
dimensjonerende for faresonene i området. RAMMS-beregningene for snøskred er vist 
i Vedlegg 13D og parametervalg i Tabell 4.13.2. 
 
Modellering av sørpe-, flomskred eller steinsprang er ikke utført, da snøskred vil 
dominere skredutbredelsen i det undersøkte området og er dimensjonerende skredtype. 
Topografisk vil flomskred stort sett følge bekkeløpene i fjellsiden.   
 
Tabell 4.13.2. Parametere benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

De store utløsningsarealene er: 
Trollvasstinden: 220 000 m2

, 120 000 m2, 28 
000 m2. Beregningene er utført med 1,3 m 
snø. 
Skred ned mot Kilspollen: 125 000 m2, og 
160 000 m2 . Beregningene er utført med 
1,5 m snø.  

Utløsningsarealene er meget store og 
moderat bratte (30o-40o) og snøhøyden på 
utløst volum satt til 1,3 m i den store botnen 
og 1,5 på den store flaten nordafor.  
Beregningene er utført med lav returperiode. 
Normalt vil medriving av snø være av stor 
betydning i denne fjellsiden med lite 
vegetasjon. 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset norske 
forhold. Beregningene tar også hensyn til 
skog. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 

 Skredfarevurdering 

Kun den sydligste delen av kartleggingsområdet har faresoner, og her er det snøskred 
som er dimensjonerende. Hele fjellsiden i vest har spor etter snøskred, men terrenget 
vest for kartleggingsområdet vil stoppe de fleste skredene eller dreie dem nordover. Kun 
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skred fra de store utløsningsområdene oppe i Kverndalen vil nå ned i kartleggings-
området. Den sydligste gården ligger innenfor 1/1000 faresonen, mens to av husene rett 
syd for avkjøringen til Kilsvegen ligger innenfor 1/5000 sonen. Ellers ligger ingen 
bygninger utsatt for skredfare (Figur 4.13.3). 
 

 
Figur 4.13.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Støda – Kilsvegen (mørkest farge er 
100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  
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4.13.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang kan løsne fra bratte skrenter på begge sider av dalen. På grunn av terrenget 
vil ingen blokker fra vestsiden kunne nå kartleggingsområdet. Fra østsiden vil eventuelle 
utfall ikke kunne nå lenger enn til elva. 
 
4.13.5.2 Jordskred 
Kartleggingsområdet er vurdert å ikke ha jordskredfare. Dette skyldes at terrenget ikke 
er bratt nok. Kun noen mindre felt langs Kilsvegen har helning på 20-30°, men i alle 
disse feltene er løsmassedekket svært tynt og med blottet svaberg flere steder, noe som 
også gjør at disse feltene ikke er dyrket. Blottet fjell i disse områdene er homogent 
svaberg, uten mulighet for utfall av steinsprang. 
 
Fjellsidene ellers er i høyeste grad utsatt for jordskredfare, og et stort skred langs 
bekkeløpet til Støylselva, med utløp i Kilspollen er synlig rett nordøst for kartleggings-
området (Vedlegg 13A). 
 
4.13.5.3 Flomskred 
Flomskred kan forekomme ned bekkefarene i Kverndalen, men i dette området er 
snøskredfaren dominerende. Den nordlige bekken, med Sveafossen, dreier nordover i en 
forsenkning i terrenget, og eventuelle flomskred vil ikke kunne nå kartleggingsområdet. 
 
4.13.5.4 Sørpeskred 
Selv om sørpeskred kan forekomme langs gjelet i Kverndalen og potensielt nå det helt 
sydligste hjørnet av kartleggingsområdet, er det ingen tydelige utløsningsområder. 
Snøskredfaren er dessuten dominerende i dette området. I den nordlige bekken er 
vurderingen som for flomskred. 
 
4.13.5.5 Snøskred 
Snøskred er dimensjonerende faretype i den sydlige delen av kartleggingsområdet. Et 
stort utløsningsområde er definert og fjellsiden har markerte skredspor. Modellering 
med RAMMS bekrefter snøskredfare helt til elva, og dette er grunnlaget for definisjon 
av faresonene i området. Sonen med en nominell årlig sannsynlighet på 1/5000 eller 
større går over hele den sydlige delen av området og i hvert fall vil snøskyen trolig nå 
riksveien på østsiden av elva. 1/1000 sonen går frem til gårdsveien og nesten til elva, 
mens 1/100 sonen følger terrenget på vestsiden av husene i dette området. Grensene er 
definert på bakgrunn av modellering med RAMMS, kombinert med historiske hendelser 
og vurderinger gjort i felt. 
 

 Effekt av skog 

Utløsningsområdene og de bratteste fallene i skredbanen ligger over skoggrensa. 
Nedenfor er det kun ganske lav lauvskog. Skogen har ingen bremsende eller hindrende 
effekt på snøskred i dette området. 
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4.14 Område 14 – Holmevik – Nordre Bjørkedalen 
Kartleggingsområdet Holmevik – Nordre Bjørkedalen (Figur 4.14.1 og 4.14.2), strekker 
seg ca. 0,9 km i NV-SØ retning langs østsiden av Bjørkedalsvatnet. Området er preget 
av jordbruksarealer ned mot vatnet i vest og relativt slake skogkledde åser med høyder 
på ca. 300moh. i øst (Figur 4.14.1 og 4.14.2). 
 

 
Figur 4.14.1 Den syd-østlige delen av kartleggingsområdet Holmevik - Nordre Bjørkedalen. 
Bildet er tatt fra helikopter mot øst. Den røde streken markerer SØ grensen av kartleggings-
området. 

 
Figur 4.14.2 Den nord-vestlige delen av kartleggingsområdet Holmevik - Nordre Bjørkedalen. 
Bildet er tatt fra helikopter mot nord. Den røde streken markerer NV grensen av kartleggings-
området. 
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Den sydlige delen av kartleggingsområdet dekkes av aktsomhetssonene for både snø-
skred og steinsprang, i h.h.t så vel aktsomhetskartene fra NVE som NGIs aktsomhetskart 
for snø- og steinskred (www.skrednett.no). Aktsomhetssoner for jord- og flomskred 
følger i hovedsak de nevnte bekkefarene. 
 

 Topografi og grunnforhold 

Det meste av kartleggingsområdet har helning på mindre enn 20°. Kun i sydøst kommer 
helningen opp i over 40°. Granskog dekker det meste av liene i området, og tre markerte 
bekker drenerer gjennom området fra øst mot vannet i vest. To bekker renner parallelt i 
nord og har sammen dannet en vifte avsetning ut i vannet. Den tredje bekken renner 
gjennom den sentrale delen av området og har dannet en ne mer markert vifte ut i 
Bjørkedalsvatnet. Foto i Vedlegg 14A, helningskart i Vedlegg 14B og feltregistre-
ringene i området er vist i Vedlegg 14C. 
 

 
Figur 4.14.3 Kart over berggrunn og løsmasser for kartleggingsområdet Holmevik - Nordre 
Bjørkedalen (www.ngu.no). 

http://www.ngu.no/
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Berggrunnen i området består av olivin (Figur 4.14.3). Detaljert kvartærgeologisk kart-
legging er ikke utført for området, men de regionale kartene fra NGU viser sammen-
hengende morenemateriale i den nordre delen av området og stort sett bart fjell i sør. En 
sone med glasifluviale sedimenter (breelv avsetninger) er registret i sentrale deler, rundt 
utløpet av den sentrale bekken. 
 

 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGIs regionale kartlegging av aktsomhetssoner for snø- og steinskred dekker området. 
Disse kartene er basert på en rask og relativt summarisk feltbefaring, kombinert med 
terreng- og utløpsmodeller. NVEs aktsomhetskart viser steinsprang under skrentområdet 
i sør, flomskred langs bekkene og snøskred i fra det bratte området i sør og nord i 
området. 
 
I tillegg har vi fått tilgang til fire rapporter om skredfarevurderinger fra området. Disse 
gjelder to hyttetomter, ett gårdshus og et foreslått boligfelt. Kun det siste ligger innenfor 
kartleggingsområdet for dette prosjektet (Møre og Romsdal Fylkeskommune, 2003). Det 
omsøkte feltet ligger rett vest for fjellet 'Raudnakken', i den syd-østlige delen av området 
og strekker seg fra den sydligste bebyggelsen i området og nordover til bekken. 
Bebyggelsen syd for bekken ligger dermed i det omsøkte området. Vår faregrense for 
gjentaksintervall 1/1000 samsvarer i hovedsak bra med fylkeskommunens vurdering fra 
2003, der hovedproblemet er steinsprang. 
 

 Skredhistorikk 

Ingen skredhendelser er registrert i den nasjonale skreddatabasen (www.skrednett.no) 
for det definerte kartleggingsområdet. Beboer på plassen Austheim, Per Arild Bjørkedal, 
fortalte om et mindre flomskred langs bekken sentralt i området i forbindelse med anlegg 
av skogsbilveien som går øst for kartleggingsområdet, trolig på slutten av 1990 tallet. 
  

 Modeller og oppsett 

Sørpeskred og flomskred er dominerende faretype for bekkene i området. Det er langt 
fra utløsningsområdene og ned til undersøkt område. Skredene vil følge bekkeløpene og 
topografien tilsier at denne er styrende på sideveis utbredelse nede ved bebyggelsen.  
 
Steinsprang er ikke modellert, da faren for steinsprang fra Raudurnakken er godt 
dokumentert i fra feltundersøkelsene og faresonene ble trukket opp under feltarbeidet. 
Fra Raudurnakken er maksimalt utløp utenfor urfot beregnet med empirisk modell. 
Resultatet indikerer at steinsprang teoretisk kan nå bebyggelsen her.  
 
Det er utført modellering av sørpeskred i det største av de to nordligste bekkefarene og 
flomskred i det sydlige bekkefaret. Disse modelleringene har bidratt til definering av 
faresonene.  
 

http://www.skrednett.no/
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Det er ingen utløsningsområder for snøskred i Raudurnakken så lenge skogen får stå og 
modellering er derfor ikke utført i denne fjellsiden.  
 
RAMMS Debris Flow (Flomskred)  
Densitet: 1600 kg/m3 

Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av flomskred i 
Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

RAMMS Debris Flow (Sørpeskred)  
Densitet: 1000 kg/m3 

Mu: 0.05 
Xi: 500 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av sørpeskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum 0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring 

 
 Skredfarevurdering 

Faresonene i kartleggingsområdet er definert av steinsprang og flomskred. Det meste av 
bebyggelsen i området ligger utenfor faregrensene, selv for en nominell årlig 
sannsynlighet på 1/5000. Av bebyggelse er det kun noen av husene langs de to nordligste 
bekkene samt den sydligste plassen som ligger innenfor 1/5000 faresonen. To av disse 
husene i nord ligger også i 1/1000 faresonen, samt to hus under Raudurnakken. 
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Figur 4.14.4. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Holmevik - Nordre Bjørkedalen 
(mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.14.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er vurdert å være dominerende faretype i to områder. Det ene er et mindre 
område sentralt i feltet. Her kan stein utløses fra en lokal skrent, der ur er kartlagt foran 
skrenten. Imidlertid vil terrenghelningen og tilstedeværelsen av skog forhindre lange 
utløp. Faresonene ligger derfor tett inntil skrenten for dette området. Modellering ble 
vurdert som unødvendig for dette området. Faresonen for 1000 års returperiode er lagt 
ved empirisk utløpsberegning for langt utløp og for 5000 års returperiode litt over ett 
standardavvik lengre ut. Standardavvik gjelder samme empiriske modell. I tillegg er 
feltobservasjoner og skjønn lagt til grunn for faresonene.   
 
Også i sør-øst er steinsprang vurdert som dominerende faretype. Dette er et område med 
mest bart fjell. Olivinbergarten er oppsprukket og danner lett blokker. Området har en 
tydelig ur, og syd for kartleggingsområdet når ura helt til veien. Utløsningsområder for 
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steinsprang er både høyt oppe i lia under Raudnakken, og lenger nede, ca. 70m bak 
husene på den sydligste plassen i området. Terrenget slakker av til mindre enn 20° 
helning like nedenfor urfoten. Faresonene er her basert på observasjon av blokker og på 
helning langs profil med hensyn på utløsningsområde og urfoten. Det meste av åssiden 
er skogkledd, noe som også vil virke dempende på steinsprang. Det er uheldig at et felt 
rett ovenfor husene er snauhugget, noe som gjør at faresonen trekkes ned og omfatter 
husene i dette området. 
 
4.14.5.2 Jordskred 
Jordskred er ikke vurdert å representere noen fare i dette kartleggingsområdet, på grunn 
av lav helning i områder uten skog, og ellers stabilisering av skog kombinert med liten 
helning. 
 
4.14.5.3 Flomskred 
Flomskred er vurdert å være den dominerende faretypen langs den sentrale bekken, som 
også danner en markert vifte der den har utløp i Bjørkedalsvatnet, noa som tyder på en 
del massetransport gjennom historien. Mulige utløsningsområder finnes langs bekken 
oppover i åsene med et relativt mektig morenedekke. En kan heller ikke utelukke 
sørpeskred langs dette bekkefaret. Modellering bekrefter at sannsynligheten er lav for 
utbredelse av skredmasser vesentlig utenfor bekkefaret, og dette, sammen med 
feltbefaringen, er grunnlaget for å konsentrere alle faregrensene langs bekken, men med 
utvidelse på den markerte vifta ut i vannet. Vi regner med at flomskred er relativt sjelden 
her og har utelatt faresonen for 100 års returperiode. Faresonen for 1000 års returperiode 
følger beregningene i Ramms for 1 m utløsningshøyde. Faresonen for 5000 års 
returperiode er i tillegg justert litt ut for observasjoner i skyggekartet. 
 
4.14.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er vurdert å være dimensjonerende faretype langs den største (sydligste) av 
de to nordligste bekkene. Denne drenerer relativt store myrområder i åsene i øst, som 
kan være kildeområder for sørpeskred. Det fuktige og milde vestlandsklimaet er også 
gunstig i forhold til dannelse av sørpeskred, der regn på snø hendelser kan forekomme 
hyppig. Bekken følger i hovedsak et markert gjel, og feltbefaring, kombinert med 
RAMMS modellering viser lav sannsynlighet for vesentlig utbredelse utenfor 
bekkefaret, med unntak av de nederste, flatere delene, der det også er dannet en vifte ut 
i vannet. Modelleringen antyder mulighet for overløp til det sydlige bekkefaret der elva 
gjør en stor sving og krysser skogsbilveien, rett øst for kartleggingsområdet. Imidlertid 
vil det være flomskred som er dominerende i dette bekkeløpet. Faresonen for 100 års 
returperiode følger tett inntil bekkefaret siden vi regner de hyppigste sørpeskredene fører 
lite masse ned langs bekken. For faresonen med 1000 års returperiode har vi fulgt 
resultatet fra beregningene i Ramms og lagt faresonen nært inntil bekken og i tillegg 
justert litt for spor etter tidligere erosjonsspor. Faresonen for 5000 års returperiode er 
lagt ut i forhold til overløp høyere oppe og utenfor kartleggingsområdet og deretter fulgt 
topografien i området samt spor vi har vurdert ut fra skyggekartet.  
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4.14.5.5 Snøskred 
Selv om snøskred fra fjellsiden nedenfor Raudnakken i sør-vest ikke helt kan utelukkes, 
er steinsprang dominerende i dette området. Andre deler av kartleggingsområdet er 
vurdert å ikke være utsatt for snøskred.  
 

 Effekt av skog 

Åssidene i kartleggingsområdet og i liene øst for området kan være begrensende for 
utløp av steinsprang. Langs bekkene er flomskred og sørpeskred dimensjonerende og 
her har skogen minimal betydning. Skogen under Raudurnakken virker dempende på 
steinsprang og hindre at det kan dannes snøskred i fjellsiden og det er derfor viktig at 
denne får stå.  
 
4.15 Område 15 – Krumsvika 
Kartleggingsområde Krumsvika strekker seg ca. 800m i NV-SØ retning på SV siden av 
Voldsfjorden (Figur 4.15.1). Området er smalere enn 200m og omfatter spredt 
bebyggelse. Det meste av området er innenfor NGIs regionale aktsomhetssoner for snø- 
og steinskred. Kun et sentralt område ved gården Store Krumsvik og ut til sjøen er 
utenfor denne aktsomhetssonen. Av NVEs aktsomhetssoner dekker aktsomhetssonen for 
snøskred hele kartleggingsområdet, mens aktsomhetssonen for steinsprang dekker store 
arealer i NV og SØ. Likeså påvirkes store deler av området av aktsomhetssonen for jord- 
og flomskred (www.skrednett.no). 
  

 
Figur 4.15.1. Oversiktsbilde over kartleggingsområde Krumsvika, tatt fra helikopter mot sør. 
Krumsviksetra ligger et stykke inn i dalen midt i bildet. 
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 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet består av jordbruksarealer i jevnt hellende terreng rundt 
Krumsvikelva i den sør-østlige delen av området, mens det lenger nord i området er skog 
helt ned mot bebyggelsen og sjøen. Åsene rundt er skogkledd og strekker seg opp mot 
7-800 moh. Krimsvikelva renner nordover fra den markerte Krumsvikdalen, som 
strekker seg innover mot relativt store, flate myrområder ved krumsviksetra (Figur 
4.15.1). I tillegg til Krumsvikelva er det flere små bekkefar som drenerer lia nord for 
elva. Det er registrert en rekke mulige utløsningsområder for flomskred og felt-
registreringene i området er vist i Vedlegg 15C. Foto er vist i Vedlegg 15A og helnings-
kart i Vedlegg 15B. 
 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Detaljert 
kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført i området, og løsmassekartet fra NGU 
antyder usammenhengende morenedekke over hele området (Figur 4.15.2).  
 

 
Figur 4.15.2. Løsmasse- og berggrunnskart over Krumsvika (www.ngu.no). 

http://www.ngu.no/
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 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Foruten NVEs digitalt genererte aktsomhetskart og NGIs regionale aktsomhets-
kartlegging av snø- og steinskredfare, som er delvis basert på feltbefaring, er ikke NGI 
kjent med andre utredninger eller kartlegginger i dette området. 
 

 Skredhistorikk 

Tre hendelser er registrert i den nasjonale skreddatabasen (www.skrednett.no). Disse er 
fra 2002, 2011 og 2013, og er alle registrert langs hovedveien langs sjøen, 
Stigedalsveien, langs strekningen der veien har en bratt skrent med helning opptil 40°, 
på oversiden. To av hendelsene er registrert som uspesifisert steinskred, og den tredje 
som steinsprang. Trolig har dette sammenheng med brattskrenten mot veien, som delvis 
er en skjæring, og er ikke symptomatisk for den generelle skredsituasjonen i området. 
Området der hendelsene er registrert er langs den skogkledde strekningen sentralt i Figur 
4.15.1. 
 

 Modeller og oppsett 

Tabell 4.5.1. Parametere benyttet i modellering av steinsprang og flomskred med RAMMS 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  

Utløsningsareal opp til 200-250 moh i vestlig 
del av området, 400 – 450 moh i østlig del. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk 
form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

Verdier benyttet fra validering av kjent 
flomskred i Hallinggrovi, Nærøydalen 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS Debris Flow (Flomskred)  

Densitet: 1600 kg/m3 
Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av flomskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

 
Resultatene i Vedlegg 15D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 

http://www.skrednett.no/
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De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer makimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. 
 
Beregningene viser at steinsprang kan komme ned øst for gården Krumsvika og teoretisk 
nå ned til sjøen. Steinblokker er observert sørøst for gårdshusa, men det er få 
observasjoner her. Utfallsannsynligheten er trolig lav og det er et stykke ned til gården 
fra den bratte fjellsiden. I nordvest kan steinsprang teoretisk nå til sjøen. Skrentene er 
imidlertid små og det er en lang fjellside ned til det undersøkte området så steinsprang 
vil trolig ikke nå inn i området.  
 
For Krumsvikelva er det ikke kjørt sørpeskredberegninger. Dette skyldes at sørpe-
skredene er moderat av størrelse og bekkeløpet nede i kartleggingsområdet er dypt 
nedskåret og faresonene vil holde seg inne i bekkefaret.  
 
Det er kjørt flomskredberegninger for ni utløsningsområdene for flomskred vest for 
gården Store Krumsvik. Det er særlig i de områdene hvor det er tydelige spor etter 
tidligere flomskred.  
 

 Skredfarevurdering 

Skredfaren i Krumsvika er dominert av flomskred, som igjen er koblet til bekkefar som 
drenerer skråningene. Helt i sør-øst er det områder der steinsprang er dimensjonerende. 
I den nordlige halvdelen av området er det meste av bebyggelsen vurdert å ligge innenfor 
faresonen for flomskred med en nominell årlig sannsynlighet på 1/5000 eller høyere. 
Kun én plass, nr. 151, ligger så vidt utenfor denne sonen. Imidlertid ligger bebyggelsen 
i all hovedsak utenfor faresonene for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 eller 
høyere. I den sydlige halvdelen av området ligger Krumsvik gårdene på begge sider av 
elva også utenfor 1/5000 faresonen. Kun for et sørpeskred langs Krumsvikelva og det 
mest utgravde bekkefaret for flomskred sentralt i den nordlige halvdelen av området har 
vi definert en sone for årlig sannsynlighet på 1/100 eller høyere i en smal sone langs 
bekken / elva (Figur 4.15.3). 
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Figur 4.15.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Krumsvika (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.15.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er dimensjonerende for 1/5000 faresonen i et område vest for gården Store 
Krumsvik. Dette er basert på observasjoner av skredblokker og at det er noen mindre 
potensielle utløsningsområder høyere opp i lia. Det er ikke kjørt steinsprangmodellering 
for denne lokaliteten. Faresonen for 5000 års returperiode er trukket langt ned fordi 
terrenget er bratt i dette området og enkelte blokker kan gå langt. 
 
Sørøst for Krumsvikelva er steinsprang dimensjonerende for både 1/1000 og 1/5000 
faresonene. Dette er basert på observasjoner av skredblokker samt modellering med 
RAMMS, som viser relativt høye sannsynligheter for utløp øst for Krumsvikelva. Øst 
for kartleggingsområdet vil steinsprang trolig nå helt til sjøen. I fjellet like ovenfor er 
store potensielle utløsningsområder identifisert. Det er også store utløsningsområder rett 
sør for kartleggingsområdet. 
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Det er et par steinspranghendelser ned på hovedveien nedenfor Store Krumsvik. Det er 
ikke laget egen faresone for denne skrenten inntil veien. Utfall vil stoppe i veien. Gården 
Krumsvika ligger helt i periferien av de modellerte steinsprangbanene, og er i tillegg 
beskyttet av en voll i terrenget. Samlet sett er dette grunn for at gården er vurdert å ligge 
utenfor faresonene. Selv om modelleringen antyder mulighet for at stein kan nå til 
fjorden, er sannsynlighetene lave og området er i utkanten av de mest markerte 
skredbanene. I tillegg er fjellsiden skogkledd og har et nett av traktorveier. Samlet sett 
gir dette grunnlag for å trekke både 1/5000 og 1/1000 sonene ovenfor hovedveien og 
gården. 
 
4.15.5.2 Jordskred 
Jordskred er ikke vurdert å være dimensjonerende faretype noe sted i området. Der det 
eventuelt er bratt nok for at dette skulle være et problem, er flomskred den dominerende 
faretypen. 
 
4.15.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende faretype i hele den nordlige halvparten av kartleggings-
området. Dette er basert på terrenget, samt observasjoner av bekkefarene i området. Det 
er tilstrekkelig helning og løsmassemektighet til medrivning i perioder med mye 
vanntilførsel. Modellering av flomskred er utført for alle de potensielle utløsnings-
områdene og skredbanene. Modelleringen viser at flomskred kan nå fjorden langs alle 
skredbanene. Skredbanene vil følge bekkefarene, som i hovedsak følger markerte 
forsenkninger. Disse ligger imidlertid så tett, at 1/5000 faresonene fra hver av dem 
overlapper, slik at det blir en samlet 1/5000 sone, som går helt til sjøen. Eneste unntak 
er den sydligste av flomskredbanene, som ligger spåass adskilt fra de øvrige, at 1/5000 
sonene ikke overlapper. Her er husene gården med nummer 151 vurdert å ligge utenfor 
1/5000 sonen. 
 
4.15.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er vurdert å være den dimensjonerende faretypen langs Krumsvikelva. 
Flomskred kan også forekomme langs særlig den nedre og bratteste delen av elva. 
Imidlertid er det store potensielle utløsningsområder for sørpeskred i de slakt hellende 
myrområdene ved krumsviksetra (Figur 4.15.1). Det milde og nedbørsrike vestlands-
klimaet favoriserer forhold for sørpeskred, og gitt terreng og kildeområder, er dette 
vurdert som dimensjonerende langs Krumsvikelva. Modellkjøring av sørpeskred er ikke 
vurdert som nødvendig her. Elva går i en markert forsenkning gjennom både ovenfor og 
gjennom kartleggingsområdet, og 1/100 og 1/1000 faresonene er vurdert å ligge i 
forsenkningen, mens en 1/5000 hendelse vil kunne overtoppe forsenkningen, men da 
med liten energi og masse. 
 
4.15.5.5 Snøskred 
Snøskred er vurdert å ikke utgjøre noen fare i dette området. Dette skyldes både 
terrenget, som i hovedsak er for slakt, samt at ingen utløsningsområder er identifisert. 
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 Effekt av skog 

Skogen kan ha en dempende effekt på steinsprangfaren i den sydlige delen av området. 
For de øvrige faresonene, som er dominert av flomskred og sørpeskred, vil ikke skogen 
ha noen vesentlig effekt. 
 
4.16 Område 16 – Folkestad 
Kartleggingsområde Folkestad ligger på vestsiden av Voldsfjorden overfor Volda 
sentrum. Feltet dekker kun bebyggelse bestående av fem eiendommer langs sjøen på 
begge sider av utløpet av bekken Børelva (Figur 4.16.1). Området berøres ikke av 
aktsomhetskartene for snøskred eller steinsprang, men har en aktsomhetssone for jord- 
og flomskred ved utløpet av Børelva (www.skrednett.no). 
 

 
Figur 4.16.1. Oversiktsbilde over kartleggingsområdet i Folkestad (rød strek). Det definerte 
området ligger innenfor den markerte firkanten. Bekken Børelva renner ut i sjøen rett til venstre 
for (sør for) kaianlegget og gjennom bebyggelsen rett nord for de to sørligste eiendommene. 
Bildet er tatt fra helikopter rett mot vest. 

 

http://www.skrednett.no/
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 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet er lite, kun ca. 200 x 80 m og dekker kun eiendommene vist i Figur 
4.16.1. Sentralt i området renner bekken Børelva fra vest mot øst og munner ut i fjorden 
rett sør for kaianlegget. Husene ligger inn mot en skråning som har helning på 20 til 25°. 
I tillegg er det en mindre skrent mot sjøen i nord, men denne skyldes utfylt materiale 
foran bebyggelsen. Børelva hadde svært liten vannføring under befaring i mai 2018. 
Bekken er godt kanalisert, steinsatt og har ca. 2m høy forbygning der den renner mellom 
husene. Kulverten under veien ved utløpet er ca. 2x2m og har ingen tegn på skader. Foto 
i Vedlegg 16A, helningskart i Vedlegg 16B og feltregistreringene i området er vist i 
Vedlegg 16C. 
 
Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Det er ikke 
gjort detaljert løsmassekartlegging i området, og informasjonen fra de regionale kartene 
viser kun usammenhengende morenedekke over hele området (Figur 4.16.2). 
 

 
Figur 4.16.2. Berggrunns- og løsmassekart over kartleggingsområdet Folkestad (www.ngu.no). 

 

http://www.ngu.no/
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 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI er ikke kjent med tidligere kartleggings- eller utredningsarbeid i dette området. 
 

 Skredhistorikk 

Ingen hendelser fra dette området er registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(www.skrednett.no). I samtale med en av beboerne, Ragnhild Folkestad, ble det opplyst 
at bekken hadde hatt noe flomproblemer på 1970- og 80 tallet. Disse gjorde ikke ytre 
skader, men førte til vann i kjellere. Siste gang dette skjedde var 12 år siden, i 2006. 
 

 Modeller og oppsett 

Flom-og sørpeskred kan forekomme langs Børelva. Modellering med RAMMS ble kjørt 
for mulige utløsningsområder høyere oppe i Børelva. Imidlertid er det topografien og 
forhold langs elva som er bestemmende for vurdering av faresonene. De grovere 
massene i flomskred her vil etter beregningene stoppe ovenfor kartleggingsområdet. 
 
RAMMS Debris Flow (Flomskred)  

Densitet: 1600 kg/m3 
Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av flomskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

 
Snøskred og steinsprang er ikke aktuell problemstilling i området.  
 

 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.16.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Folkestad (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 

http://www.skrednett.no/
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Faresonene i kartleggingsområde Folkestad er knyttet til potensielle sørpe- og flomskred 
i bekken, Børelva.  Selv om skråningen bak bebyggelsen har en helning på opp mot 25°, 
er løsmassedekket svært tynt og gjennombrutt av fjellblotninger, noe som gjør at vi ikke 
anser dette som skredfarlig.  
 
Faresonen for sørpe- og flomskred med en årlig nominell sannsynlighet på 1/5000 eller 
større berører tre eiendommer, de to husene nærmest bekken, samt nr. 30, lengst ned 
mot sjøen. De to eiendommene nærmest bekken berøres videre av grensen for 
sannsynlighet 1/1000, mens 1/100 grensen følger bekkeløpet tett og vil neppe nå utenfor 
forbygningene.  
 
4.16.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er ikke en relevant faretype i dette området. 
 
4.16.5.2 Jordskred 
Området er funnet å ikke være utsatt for jordskred. Dette er beskrevet over (Kap. 4.16.5). 
 
4.16.5.3 Flomskred 
Flomskred langs Børelva er vurdert å være dimensjonerende faretype i området. 
Modellkjøring med RAMMS er gjort fra potensielle utløsningsområder ca. 1,2 km vest 
for kartleggingsområdet. En mulig flomskredavsetning er registrert langs elva ned mot 
hovedveien, vest for kartleggingsområdet, men RAMMS modelleringen antyder 
utløpslengder på kun 3-400 m, vest for gården Åsebøen. Likevel utelukkes ikke at en 
flomsituasjon i bekken kan føre til erosjon og masseførende flom helt ned til sjøen. Det 
er løsmasser og skrenter langs bekken oppstrøms, og dermed også mulige kildeområder 
for tilførsel av masse til en flom. Dette er derfor vurderingene som ligger til grunn for å 
trekke faresoner langs Børelva gjennom kartleggingsområdet. Kun en smal sone langs 
bekken er berørt av faresonen for flomskred med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000 
eller høyere. NGI mener disse ikke blir store, og noe bedre forbygning langs bekken vil 
kunne redusere 1/1000 sonen betraktelig. Dette vil også redusere omfanget av 1/5000 
sonen, som er trukket en gitt distanse fra 1/1000 sonen og kun representerer ekstreme 
tilfeller. 
 
4.16.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred langs Børelva kan ikke helt utelukkes, men vi mener flomskred vil dominere 
og anser ikke sørpeskred som dimensjonerende. 
 
4.16.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke en relevant faretype i dette området. 
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 Effekt av skog 

Skogen langs bekken har ingen skreddempende betydning i forhold til flomskred. Spredt 
vegetasjon i skråningen ovenfor bebyggelsen kan ha en reduserende effekt og bidrar litt 
til vurderingen av at det ikke er jordskredfare langs skråningen. 
 
4.17 Område 17 – Litleneset – Eisset 
Kartleggingsområdet Litleneset - Eisset ligger på sydøstsiden av Dalsfjorden. Området 
strekker seg ca. 1,3km i SV-NØ retning og er 450m bredt på det bredeste. Hele 
kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetssonene for snøskred og steinsprang, og 
dekkes også i sin helhet av NGIs aktsomhetssone for snø- og steinskred. Store deler av 
området er også dekket av aktsomhetssoner for jord- og flomskred, som i hovedsak 
følger bekkefarene (www.skrednett.no). 
 
I den nord-østre delen ligger Eidsetelva kraftverk, som ble igangsatt i 2011. Den 
markante skogfrie stripen oppover i dalsiden fra kraftverket og videre inn i botnen til 
høyre i oversiktsbildet (Figur 4.17.1), er den nedgravde rørgata til kraftverket. 
 

 
Figur 4.17.1 Oversiktsbilde over kartleggingsområdet Litleneset-Eisset. Bildet er tatt fra 
helikopter fra sør-vest mot nord-øst. 

 

http://www.skrednett.no/
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 Topografi og grunnforhold 

Dalsidene i sørøst er i hovedsak dekket av løvskog, og strekker seg opp til om lag 
1000moh. Et karakteristisk trekk for området er de tre elvene/bekkene som drenerer 
gjennom området og ut i fjorden. Den største elva, Eidsetelva, i sør-øst drenerer 
Joldalsvatnet, mens de andre to mindre bekkene, Litleneselva og Fjøsneselva, kun 
drenerer dalsiden uten å komme fra et vann. De tre elvene danner alle vifteformete 
avsetninger ved utløpene, som danner odder ut i fjorden. Foto i Vedlegg 17A, 
helningskart i Vedlegg 17B og feltregistreringene i området er vist i Vedlegg 17C. 
 
Berggrunnen i området er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Figur 4.17.2), mens 
løsmassene er karakterisert som skredmateriale i nord-øst og sør-vest, og med 
breelvavsetning i et stort område sentralt, rundt utløpet til Eidsetelva. Detaljert kvartær-
geologisk kartlegging er ikke utført i dette området, men også de to andre elvevifta 
domineres av breelvavsetninger.  
 

 
Figur 4.17.2 Løsmassekart og berggrunnskart fra kartleggingsområdet Litleneset - Eisset (www.ngu.no). 

http://www.ngu.no/
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 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI har utført regional aktsomhetskartlegging for snø- og steinskred i området. Disse 
kartene, som er basert på noe feltbefaring i tillegg til terrengmodeller og utløps-
beregninger, er tilgjengelig på www.skrednett.no. 
 
Av andre undersøkelser har vi tilgang til en skredfarevurdering for en hyttetomt rett sør 
for utløpet av Eidsetelva, (Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1990). Denne rapporten 
konkluderer med at hyttetomta i sin helhet ligger innfor faresonen for 1/1000 for både 
flomskred, sørpeskred og snøskred. 
 

 Skredhistorikk 

Flere skredhendelser er registret i området (Tabell 4.17.1). De fleste er lokalisert på vifta 
ved elveutløpene, særlig på den nordligste, Litleneset, og er registrert som snø- eller 
sørpeskred. Ett er registrert som steinskred, og på grunn av lokaliseringen langs veien, 
kan dette være steinsprang fra veiskjæring. Den sydligste registreringen er registrert på 
'Åmelfot – Dale', og kan være feil lokalisert. 
 
Ramsli (1948) har følgende beskrivelse:  

"Fjøsnesfonna løsner høyt oppe i Fjøsnesgjølet og følger dette nedover. Den går 
både som kram- og mjellfonn, men er ikke årviss. Den kan gå ut i fjorden i 40 – 
50 m bredde like nord for husene på gården Fjøsnes. Gjølet er bratt og trangt. 
Nedenfor er det blitt lagt opp en stor grusvifte. Det er her fonna kan bre seg ut. 
Den gjør skade på dyrka mark og må, hvis den kommer til å gå riktig stor, også 
reknes med å være farlig for husene på garden." 

 
Tabell 4.17.1 Registrerte skredhendelser i kartleggingsområdet Litleneset - Eisset 
(www.skrednett.no). 

Sted Skredtype År Observatør Kommentar 

Lisjeneset Snøskred, uspesifisert 2001 SVV   

Fjøsneset 
Løsmasseskred, 
uspesifisert 2001 SVV   

Lisjeneset Snøskred, uspesifisert 2001 SVV   

Fjøsneset Ikke angitt 1998 SVV   

Fjøsneset 
Løsmasseskred, 
uspesifisert 2004 SVV   

Fjøsneset Snøskred, uspesifisert 2004 SVV   

Fjøsneset Steinskred, uspesifisert 2011 SVV   
Åmelfot - 
Dale Ikke angitt 1999 SVV   

Fjøsneset Snøskred, uspesifisert 2013 SVV   

http://www.skrednett.no/
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  Sørpeskred 2015 regObs 

Skredbeskrivelse: Usikker 
skredtype. blir beskrevet 
som snø-og jordskred. det 
er også sagt at det gikk flere 
skred etter kl.21. Kilde: Ikke 
gitt. Kompetansenivå: Helt 
ukjent kompetanse. 

Fjøsneset Snøskred, uspesifisert 2015 SVV   
 

 Modeller og oppsett 

Beregningene av snøskred viser ofte sideveis utbredelser som er konservative, men det 
er vanskelig å korrigere så lenge skredene følger fallretningen i fjellsiden og sideveis 
utbredelse ikke er overdrevet. Beregningsmessig utbredelse av snøskred er brukt inn i 
våre faresonevurderinger (Vedlegg 17D), sammen med historiske opplysninger og 
klimadata for vurdering av returperioder. 
 
Tabell 4.17.2. Parametere benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsareal Eidsetdalen, v/1,5 snø, 
130.000 m3, 81.000 m3, 55.000 m3 og 
70.000 m3. 
Utløsningsareal Litleneset (lengst nordøst, 
v/1,5 snø: 30 000 m2, 18 000 m2 og 20 000 
m2 

Utløsningsareal Fjøsneset, v/1,5 snø: 18 000 
m2 og 49 000 m2 pluss tre mindre områder 
på 10 000 – 15 000 m2 

Utløsningsarealene kan gi snøskred samlet 
eller hver for seg ettersom stabilitet av 
snødekket og snø og vind forholder seg. 
Arealene defineres som store og det kan 
komme situasjoner med mye snø. Normalt 
vil medriving av snø være av betydning. 
 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset 
norske forhold. Beregningene tar også 
hensyn til skog. 
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VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til 400 moh. 

Rock volume 3 m3, kubisk form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS Debris Flow (Flomskred)  

Densitet: 1600 kg/m3 
Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av flomskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

 
Resultatene i Vedlegg 17D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. 
 
Simuleringene av steinsprang indikerer utbredelse til sjøen sør for Eisset og ved 
Fjøsneset, men i liten grad ved gård 129/2. Steinsprang ventes ikke å nå ut av 
Eidsetdalen.  
 
Beregning av flomskred eller sørpeskred er ikke utført ettersom området domineres av 
faren for snøskred og steinsprang. 
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 Skredfarevurdering 

Hele kartleggingsområdet er vurdert å ligge innenfor faresonen med gjentaksintervall 
1/5000, og store deler av området ligger også innenfor grensen for fare med årlig 
sannsynlighet høyere enn 1/1000. Dimensjonerende faretype varierer mellom snøskred, 
jordskred, flomskred og steinsprang. 
 

 
Figur 4.17.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper ved Litleneset - Eisset (mørkest farge 
er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.17.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er dimensjonerende faretype i den sør-vestligste delen av området. Her er 
utløsningsområdene mindre skrenter like utenfor kartleggingsområdet, og modellering 
med RAMMS bekrefter at steinsprang fra disse kan nå helt til fjorden, med en årlig 
sannsynlighet på minst 1/1000. 1/5000 faresonen i dette området defineres av jordskred- 
og snøskredfaren. 
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4.17.5.2 Jordskred 
Jordskredfare er dimensjonerende kun i et lite område sør-vest for Eidsetelva, sør for 
gården Eidset, samt i skråningen nedenfor gården og ut mot sjøen. Dette området ligger 
skjermet for store snøskred, som vil følge gjelet langs Eidsetelva. 
 
4.17.5.3 Flomskred 
Flomskred kan forekomme i alle de markante elvegjelene, men i disse leder også 
sørpeskred og snøskred, som begge er vurdert å dominere som faretyper over flomskred-
faren. Av denne grunnen er flomskred ikke modellert for dette kartleggingsområdet.  
Flomskred definerer imidlertid 1/1000 grensen i de ytre, nordlige delene av skredvifta 
på Litleneset, mens snøskred dominerer i hovedløpet. Flomskred er også vurdert å 
definere 1/1000 sonen i mindre områder øst for dette, i bukta Litlenessanden. 1/5000 
faresonen i dette området er dels definert av flomskred og dels av muligheten for 
steinsprang fra mindre skrenter. Det er vanskelig å skille disse, og begge faretypene er 
markert. Terrenget er bratt og med erosjonsspor ned til sjøen og flom- og sørpeskred vil 
ikke stoppe før de når ned til sjøen. 
 
4.17.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan forekomme i alle bekkefarene og særlig i de tre elvegjelene. Utløpet av 
Jondalsvatnet kan være et egnet utløsningsområde for sørpeskred. I det flatere terrenget 
nedenfor kan sørpeskred også starte ved at vann bygger seg opp i snødekket. Imidlertid 
fører alle de tre store elvegjelene også fra store potensielle utløsningsområder for 
snøskred, og disse er vurdert å dominere over sørpeskredfaren. Selv om 
utløsningsområdene kan være små vil medriving av snø og vann i elveløpene føre til at 
volumet til sørpeskredene øker. 
 
4.17.5.5 Snøskred 
Snøskredfaren er den dominerende langs elvegjelene, og vil kunne nå helt ut til sjøen. 
Dette bekreftes ved modellering med RAMMS. Utløsningsareal for snøskred som er 
beregnet i Eidsetdalen er fra 55 000 til 130.000 m2 store og kan gi snøskred til sjøen. 
Det kan komme mye snø i området og beregningene er utført med snøhøyder på 1,5 m. 
Utløsningsareal Fjøsneset, v/1,5 snø: 18 000 m2 og 49 000 m2 pluss tre mindre områder 
på 10 000 – 15 000 m2. Utløsningsareal ved Litleneset (lengst nordøst i området) er noe 
mindre fra 18 000 m2 til 20 000 m2. Her er det også benyttet snøhøyder på 1,5 m og 
snøskred her vil også gå til sjøen. Sideveis utbredelse av snøskred er delvis vurdert ut 
fra beregningene, men også ut fra topografien i terrenget som er styrende på 
skredbevegelsene. Selv om modelleringen og topografien antyder at de viktigste 
snøskredbanene følger forsenkningene, kan skredene potensielt bli så store at faresonene 
for årlig sannsynlighet på1/5000 eller høyere, overlapper mellom skredbanene, og derfor 
dekker de resterende delene av kartleggingsområdet. 
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 Effekt av skog 

Det er mye skog i fjellsiden ovenfor bebyggelsen. Imidlertid er det mye lauvskog som 
har lite dempende effekt på skred. Sørvest i området hvor det er mest steinsprang kan 
skogen med fordel stå ettersom den også reduserer muligheten for snøskred i fjellsiden 
her. Noe av skogen har betydning også ovenfor Fjøsneset og Litleneset og kan dempe 
effekten av snøskred, steinsprang og flomskred. 
 
4.18 Område 18 – Åmelfotsetra – Dal 
Kartleggingsområdet Åmelfotsetra – Dal ligger i Åmelfotdalen, som strekker seg 
sydvestover fra indre del av Dalsfjorden. Det definerte kartleggingsområdet strekker seg 
en snau km i VSV – ØNØ retning og har en bredde på om lag 200m. Området har spredt 
bebyggelse, med gården Åmelfotsetra i østlig del og gårdene Dalen og Dal i den vestre 
delen av området (Figur 4.18.1 og foto i Vedlegg 18A). 
 

 
Figur 4.18.1. Ovesiktsbilde over kartleggingsområdet Åmelfotsetra - Dal, tatt fra helikopter fra 
vest mot øst. Dalsfjorden i bakgrunnen. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet ligger i en relativt trang dal, med fjellsider opp mot 6-700 moh. på 
begge sider (Figur 4.18.1). Det meste av dalsidene har helning på mellom 30 og 45 
grader, men brattere partier og loddrette skrenter finnes på begge sider av dalen, og mest 
i nord. Fjellsidene er delvis skogkledde, men en del er hugget ut på nordsiden. Elva 
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Åmela renner fra vest til øst gjennom området. I sentrale deler kommer også bekken fra 
Steinkvivatnet inn fra nord-vest. Flere mindre bekkefar drenerer dalsidene ned mot 
Åmela Foto i Vedlegg 18A, helningskart i Vedlegg 18B og feltregistreringene i området 
er vist i Vedlegg 18C. 
 
Berggrunnen er delt i et parti med anortositt i den nordlige delen, og diorittisk til 
granittisk gneis og migmatitt i den sørlige delen (Figur 4.18.2). Detaljert kvartær-
geologisk kartlegging er ikke utført i dette området, men NGUs regionale kvartær-
geologiske kart viser sammenhengende morenedekke for hele området. Blotninger av 
løsmassene litt oppe i dalsiden i nord viser en sandig morene (Figur 4.18.3). 
 

 
Figur 4.18.2. Løsmasse - og berggrunnskart for kartleggingsområdet Åmelfotsetra - Dal 
(www.ngu.no). 

http://www.ngu.no/
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Figur 4.18.3.  Sandig morenemateriale langs traktorvei nord for Dal. 

 
 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Hele kartleggingsområdet dekkes av aktsomhetssonen for snøskred i NVEs aktsomhets-
kart (www.skrednett.no). Det samme gjelder for steinsprang, med unntak av de flateste 
delene av jordene i den vestlige enden av området, samt et lite parti helt i øst. 
Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker hele den østlige delen av området, og 
følger ellers Åmela og bekkene i området. NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred 
'frigir' områdene rundt gårdene Dal og Dalen i vest, og området syd for elva i den 
østligste delen av kartleggingsområdet. 
 
NGIs regionale kartlegging er delvis basert på feltbefaring, mens NVEs landsdekkende 
aktsomhetskart er kun basert på terrengmodeller i relativt grov oppløsning og numeriske 
utløpsmodeller. Utover disse regionale kartleggingene kjenner vi ikke til andre 
utredninger eller kartlegginger i dette området. NGI (1988) gjorde en skredfarevurdering 
for et planlagt boligfelt i Ytre Åmelfot, men dette er utenfor det aktuelle kartleggings-
området for dette prosjektet. 
 

 Skredhistorikk 

To hendelser ved gården Åmelforseter er registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(www.skrednett.no). Den første var 'tidlig på 1800 tallet', og var et tørrsnøskred 
(mjellfonn) i Sætrefonna, som tok husene på gården og kasta de ned i elvegjelet 
nedenfor. Neste hendelse var 3 januar 1879, da Sætrefonna kom på nytt og tok et stabbur. 
Ingen ble skadd eller drept i disse hendelsene. 

http://www.skrednett.no/
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 Modeller og oppsett 

Snøskred er modellert med RAMMS (Tabell 4.18.1 og Vedlegg 18D) Snøskred mot 
Åmelfotsetra gård kommer fra Sølvbergnausen – Sletebergnausen og fra skåla under 
Bratthammaren. Snøskred mot gården på Dal kommer fra skåla ovenfor Storlibakken og 
fra små snøskredområder fra fjellsiden i vest. Det er dessuten en rekke snøskredområder 
fra sørsiden av Åmelfotdalen som går ned mot veien i dalen. 
 
Det er en rekke utløsningsområder for steinsprang i Åmelfotdalen og simuleringene av 
steinsprang (tabell 4.18.1) indikerer utbredelse til elva fra både nord- og sørside av dalen. 
Rekkevidden er litt kortere ved Dal gård.   
 
Flomskred er ikke vurdert som dimensjonerende og er derfor ikke modellert. Sørpeskred 
er modellert langs elva fra nord-vest, med mulig utløsningsområde ved Steinkvivatnet. 
Elva, som kommer ut Storlibakken kan føre både sørpeskred og flomskred. Elveløpet er 
godt nedskåret i terrenget og utbredelsen av mulige skred defineres godt av topografien 
langs elveløpet.  
 
Et sørpeskred kan følge Tverrelva ned Langedalen og ned til Åmela. Innenfor 
kartleggingsområdet er det både snøskred og steinsprang som er dimensjonerende og det 
er ikke kjørt sørpeskredberegninger langs dette elveløpet.  
 
Tabell 4.18.1. Parametre benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsareal Bratthammaren, v/1,5 m 
snø, 50.000 m2. 
Utløsningsareal Sølvbergnausen - 
Slettebergan, v/1,0 m snø: 27 000 m2. 

Utløsningsareal skåla over Storlibakken, 
v/1,5 m snø: 89 000 m2 og 29 000 m2 pluss 
to mindre områder på 6 000 – 10 000 m2 
Utløsningsareal fra fjellsiden vest for Dal 
gård: 1,0 m snø, 5000 – 20000 m2 
Utløsningsareal på sørsiden av 
Åmelfotdalen v/1,5 m snø: 60 000 m2 og 88 
000 m2 
 

Utløsningsarealene kan gi snøskred samlet 
eller hver for seg ettersom stabilitet av 
snødekket og snø og vind forholder seg. 
Arealene defineres som store og det kan 
komme situasjoner med mye snø. Normalt 
vil medriving av snø være av betydning. 
Snøhøydene varierer litt med hvor bratt det 
er i utløsningsområdene. 
 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset 
norske forhold. Beregningene tar også 
hensyn til skog. 
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Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 
X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til ca 600 moh. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk 
form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS Debris Flow (Sørpeskred) 
Densitet: 1000 kg/m3 
Mu: 0.05 
Xi: 500 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av 
sørpeskred i Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

 
Resultatene i Vedlegg 18D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer makimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. 
 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 170  

 Skredfarevurdering 

Snøskred er den dimensjonerende faretypen i det meste av området, med unntak av et 
parti langs bekken fra Steinkvivatnet, der sørpeskred langs bekkefaret er den dimen-
sjonerende faretypen. Skredspor er synlige i dalsidene (Figur 4.18.4). 
 

 
Figur 4.18.4. Dalsiden ovenfor gården Åmelfotseter. Skredspor sees i skogen i dalsiden og 
forsenkningene i de øvre delene er utløsningsområder for snøskred. Bildet viser også aktive 
steinsprangområder høyt oppe i fjellsiden. 
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Figur 4.18.5. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Åmelfotsetra (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.18.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprangfaren er vurdert for begge dalsider, ved befaring og registrering av skred-
blokker, og ved modellering med RAMMS Steinsprang. Få skredblokker er registrert 
innenfor kartleggingsområdet, og modelleringen bekrefter en lav treffsannsynlighet i 
sentrale vestlige deler av området, der blokker blir fanget og ledes i forsenkningene langs 
bekken fra nord-vest, og hovedelva, Åmela. I den sentrale delen av kartleggingsområdet 
viser modelleringen at stein kan nå ned til Åmela fra begge dalsider, mens i den østlige 
delen av området, er det stein fra nord som kan nå til elva. Imidlertid er snøskred vurdert 
å være den dimensjonerende faretypen for en stor del også i disse områdene. Steinsprang 
er dimensjonerende faretype på sørsiden av Tverrelva et par steder.  
 
4.18.5.2 Jordskred 
Jordskred kan forekomme i de bratteste delene av dalsidene, samt i skråningen ned mot 
elva sør for gården Åmelfotsetra. De nylig hugde skogsområdene nord for kart-
leggingsområdet kan også være utsatt for jordskred under kraftig og/eller langvarig regn. 
Imidlertid er det også i disse områdene snøskredfaren som er dimensjonerende for 
faregrensene. 
 
4.18.5.3 Flomskred 
Flomskred kan forekomme langs bekken fra Steinkvivatnet, og langs mindre bekkefar 
særlig i den nordlige dalsiden. Flomskred er ikke modellert, og er heller ikke vurdert å 
være dimensjonerende faretype noe sted. 
 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 172  

4.18.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan utløses fra områdene langs bekken fra Steinvikvatnet, så vel som fra 
området ved utløpet fra vannet. Sørpeskred er derfor vurdert å være dimensjonerende 
faretype langs nedre del av bekken, før den renner ut i Åmela. Sørpeskred er modellert 
med utløsning ved Steinkvivatnet. Modelleringen viser lave hastigheter og marginale 
flytehøyder (<0,5m) ned til der elva renner sammen med hovedelva, Åmela. Sørpeskred 
er derfor vurdert å være dimensjonerende faretype kun langs elva ned til der den renner 
sammen med Åmela. 1/1000 sonen ligger kun i et belte langs elva, mens 1/5000 når ut 
til brattkanten ned mot elva. 
 
4.18.5.5 Snøskred 
Fjellene både nord og sør for kartleggingsområdet har store potensielle utløsnings-
områder for snøskred. Modellering med RAMMS viser at snøskredene kan nå over hele 
dalen med en årlig nominell sannsynlighet > 1/1000. Kun et mindre område i vest, ved 
de to gårdene på Dalen, er delvis utenfor 1/5000 grensen, mens gårdene og det meste av 
jordbruksarealet ligger utenfor 1/1000 grensen. Faresonen for 1000 års returperiode 
følger snøskredberegningen for sjeldne skred her, mens faresonen 5000 års returperiode 
et lagt oppe på flaten ved gården Dalen pga at skredet kan forårsake skredsky i sjeldne 
tilfeller og bli noe bredere. Effekten avtar ned mot den nederste av gårdene på Dalen og 
her er det sørpeskred som er dimensjonerende langs bekkeløpet videre ned til Åmela. På 
sørsiden av Dalen kommer også snøskred inn som dimensjonerende skredtype og 
faresonen for 1000 års returperiode er lagt omtrent ved beregnet utløp og faresonen for 
5000 års returperiode er lagt noe lengre ut. I østlig del av kartleggingsområdet er 
snøskred for det meste dimensjonerende fra begge dalsider og skredhistorikk og 
skredberegninger er brukt for å bestemme faresonene for 100 års returperiode (hyppige 
kjente snøskred) og 1000 års returperiode (beregninger av sjeldne skred).   
 

 Effekt av skog 

De største utløsningsområdene for snøskred ligger over barskogen og har eventuelt kun 
lav og spredt bjerkeskog, som ikke vil ha stor effekt i forhold til utløsning av snø-
skredene. Kun oven for den vestlige delen av kartleggingsområdet er det barskog som 
kan ha en bremsende effekt. Imidlertid er mye av skogen fjernet ved nylig snauhugst, og 
skogdekket i området har derfor, i sum, liten effekt i forhold til skred. 
 
4.19 Område 19 – Aksnes 
Kartleggingsområdet Aksnes langs midtre del av Dalsfjorden i retning fra SV mot NØ 
og er ca. 2,2km langt og 250-350, bredt. Området har bratte skogkledde fjellsider i vest, 
men disse strekker seg over skoggrensen (Figur 4.19.1). Hele kartleggingsområdet er 
dekket av aktsomhetskartet for snøskred. Det samme gjelder aktsomhetskart for stein-
sprang, med unntak av den ytterste delen av Aksneset. Likeså dekker aktsomhetskartene 
for jord- og flomskred det aller meste av området, mens NGIs aktsomhetskart for snø- 
og steinskred frigjør det meste av Aksneset fra skredfare, men dekker hele det øvrige 
arealet.  
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Figur 4.19.1. Oversiktsbilde over kartleggingsområde Aksnes, tatt 29 mars, 2018, fra østsiden 
av Dalsfjorden i retning mot NV. 

 
 Topografi og grunnforhold 

Det aller meste av området rundt Dalsfjorden er karakterisert av berggrunn bestående av 
diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Kartleggingsområdet Aksnes strekker seg 
også inn i en sone med amfibolitt og glimmerskifer i den nordligste delen (Figur 4.19.2). 
I det regionale løsmassekartet er området kun dekket av morene og skredmateriale. 
Imidlertid ble området kartlagt av NGU forut for faresonekartleggingen, og det nye 
kartet viser flere detaljer. Langs fjorden i syd, sentralt og i nord ligger et dekke av marine 
strandavsetninger. Morenedekket dominerer fjellsidene, men er hyppig avbrutt av 
forskjellige typer skredavsetninger, med varierende mektighet (4.19.3). Foto i Vedlegg 
19A, helningskart i Vedlegg 19B og feltregistreringene i området er vist i Vedlegg 19C. 
 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 174  

 
Figur 4.19.2 Kart over løsmasser og berggrunn i kartleggingsområdet Aksnes (www.ngu.no). 
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Figur 4.19.3. Nytt løsmassekart fra NGU (2018). Blå (42): sammenhengende marin strand-
avsetning. Rødt (307 - 308): steinsprangavsetning, sammenhengende - usammenhengende. 
Brunt (301, 309, 310, 313): Forskjellige typer skredavsetninger fra jordskred, flomskred og 
snøskred.  

 
Med unntak av felt med nylig flatehogst er fjellsidene skogkledd opp til tregrensa 
(4.19.1). Imidlertid er fjellsidene langt høyere og de store utløsningsområdene for 
snøskred finnes godt ovenfor skoggrensa. Bildet som er tatt i slutten av mars, viser også 
snøfeltene tydelig, samt rester av snøskred i renner ned fra fjellet (Figur 4.19.1). 
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Fjellsiden er gjennomskåret av bekkefar, som definerer det generelle drenerings-
mønsteret fra fjell til fjord i kartleggingsområdet. 
 

 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI har utført regional aktsomhetskartlegging for snø- og steinskred i området. Utover 
dette har NGI fått tilgang til to undersøkelser utført i regi av Møre og Romsdal 
Fylkeskommune. Den ene gjelder hyttetomt i Jostranda, som ligger 3,5km sør for 
kartleggingsområdet. Her er vurderingen at snøskredene kan nå helt til stranda med en 
årlig sannsynlighet >1/1000. Den andre undersøkelsen er fra Aksnes og gjelder også 
hytte og et naust. Det er vanskelig fra rapporten å si akkurat hvor disse skulle ligge, men 
vurderingen er at med dagens vegetasjon er årlig sannsynlighet for at skred skal nå tomta 
trolig mindre enn 1/333, mens man er usikre på om tomta ville tilfredsstille krevet på 
1/1000. 
 

 Skredhistorikk 

Tabell 4.19.1 Skredhendelser registrert i skreddatabasen (www.skrednett.no). 

Område Skrednavn Skredtype År Kilde Beskrivelse 

Aksnes Øygardsjølet 
Snøskred, 
uspesifisert 1983 SVV 

 

Aksnes Øgarden Ikke angitt 1998 SVV  

Aksnes Brekkefonna 
Snøskred, 
uspesifisert 1982 SVV 

 

Aksnes Aksnes 
Snøskred, 
uspesifisert 2003 SVV 

 

Aksnes Brekkefonna 
Snøskred, 
uspesifisert 1987 SVV 

 

Aksnes Lyngnes - Inselset Ikke angitt 2000 SVV  

Aksnes Aksneset Snøskred, 
uspesifisert 1879 NGU 

Volda. Dalsfjorden. 
Kroknesfonna, nord for 
Aksneset. Den 3. januar 
1879 tok snøfonna 
eldhuset og naustet med 
båt på Aksneset.  Det gjekk 
mange skred i området 
denne dagen. 

 
Flere skredhendelser er registrert i området siden 1980 tallet, hvorav alle er enten 
snøskred eller ikke angitt type, registrert mot veien (Tabell 4.19.1). Bare tre av skredene 
er innenfor det definerte kartleggingsområdet, men registreringene indikerer jo hyppig-
heten av skred som når ned til veien. 3 januar, 1879 gikk flere snøskred som gjorde skade 
på bygninger, men dette er lokalisert innenfor Kroknes, rett nord for kartleggings-
området. 
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Ramsli (1948) omtaler flere skred ved Innselset (fra sør mot nord): Holegjølsfonna, 
Einerindsfonna, Brekkefonna, Nygardsfonna. Ved Aksnesseter:  Rotafonna (på bruket 
Nyheim, mellom Bytegjølet og Øygardselva (upresist)), Øygardsfonna. 
 

"Holegjølsfonna ligger sør for innmarka på Innselset og sør for det undersøkte 
området.  Veien er gitt økt sikkerhet med en fangvoll. Skredet løsner under fjellet 
Tenna og følger Holegjølet og kan gå i sjøen i 150 m bredde. I mars 1949 gikk 
skredet til fjorden i 40-50 m bredde som tørrsnøskred. I 1920-årene tok skredet 
ut et sommerfjøs som sto i utkanten av innmarka." 

 
"Einerindsfonna løsner rett opp for gården Innselset og når ned på dyrka mark 
like nord for husene. Bredden kan være 70-80 m. Fonna er ikke årviss. Den går 
helst som mjøllfonn og gjør sjelden noen større skade. Men et par av husene på 
garden må sies å ligge utsatt (trolig vurdering av Ramsli, 1948). Siste gangen 
fonna gikk var i 1942." 

 
"Brekkefonna blir rekna som en av de verste fonnene langs vestsida av fjorden. 
Den har to løsneområder (800 moh) hvor de største snømassene kommer fra det 
sørligste (svaberg) Den nordligst delen følger et gjøl på skrå noe mot sør. Fonna 
gjør ofte stor skade. Den går som mjøll- og kramfonn. Skredet gitt til fjorden i 
1942. Skredet kan komme i 150 m bredde nede ved fjorden." 
 
"Nygardsfonna går ned like ved bruket Skoglund. I 1942 gikk skredet over veien 
og helt til sjøen som mjøllfonn. Den er ikke årviss." 

 
"Rotafonna (ved Aksnesseter) på bruket Nyheim (140/2) gikk det en stor 
mjøllfonn i 1942. Skredet gikk i ca. 200 m bredde ned mot sjøen, hvor den gikk 
ut på flere steder. Fonna ødela meget skog i lia ovenfor innmarka. Den tok ut 
stabburet og vedbua på gården. Inntil baksida av våningshuset la snøen seg opp 
i høyde med taket, og løa ble fylt med snø. Våningshuset ble trolig berget pga at 
det er bygd noe inn i bakken, slik at fonntrykket ikke fikk virke på hele veggflaten. 
Fonna gikk like forbi skolehuset. Det har ikke gått fonn her siden en gang i 1880-
årene, men den gang nådde den ikke så langt ned." 

 
"Øggardsfonna løsner 800 moh og følger Øggardsgjølet. Skredet kan gå opptil 
60 m bred over veien og ned i sjøen. Fonna går som mjøllfonn, men er ikke årviss. 
Siste gangen var i 1942. Hvis gjølet på forhånd er blitt fyllt av fonna, og den går 
på nytt, kan den dreie ut fra gjølet i sørlig retning. Den kunne da, hvis den gikk 
uvanlig stor, tenkes å være farlig for husene på Åksensseter. Hittil har den ikke 
nådd så langt." 

 



 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 178  

 
Figur 4.19.4. Kartutsnitt fra xGeo som viser noen av snøskredene som Statens vegvesen har 
registrert på veien ved Innselset og nord for Aksneset (nord for vurdert område).  

 
 Modeller og oppsett 

Både snøskred og steinsprang er modellert med RAMMS (Tabell 4.18.2 og Vedlegg 
19D). Snøskred går en rekke steder fra og med Innselset og til Aksenset. Skredene kan 
bli til dels store og gå som tørre snøskred. Trolig er de største ledsaget av skredvind som 
går ut på fjorden.  
 
Det er en rekke utløsningsområder for steinsprang i hele fjellsiden og steinsprang 
indikerer utbredelse til sjøen. Det er store fjellsider og mye stein må forventes å bli 
bremset mye i de lange dalsidene, men også av skogen i området.  
 
Sørpeskred og flomskred er ikke modellert. Det kan gå i de fleste bekkeløpene i skred-
områdene og nå ned til sjøen. 
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Tabell 4.18.2. Beregning av snøskred og steinsprang med RAMMS-modell 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsareal rett ovenfor Innselset, v/1,5 
m snø, 39.000 m2. 
Utløsningsareal Brekkefonna (mot 
Floteneset og sør for Skoglund), v/1,5 m 
snø: 115 000 m2.  

Utløsningsareal ved Blåfjellet (ved og nord 
for Skoglund), v/1,5 m snø: 44 000 m2  
Utløsningsareal fra Bytegjølet og  nordover, 
kommer ned ved Nyheim, mest mot sør): 
1,0 m snø, 102 000 m2 
Utløsningsareal Koppelva (kommer ned 
nord for Aksnesseter – stor vifte): v/1,5 m 
snø: 69 000 m2  
Utløsningsareal Nyfonnelva (kommer ned 
nord for Koppelva): v/1,5 m snø:  
29 000 m2 
Utløsningsareal Lofturfjellet (kommer ned 
v/ Aksnesrystenec): v/1,5 m snø:  
57 000 m2 
Utløsningsareal Lofturfjellet (kommer ned 
på Krokneset): v/1,5 m snø:  
18 000 m2 
 

Utløsningsarealene er moderat til store i 
utløsingsareal. Det er store fjellsider og selv 
om det er en del skog kan snøskred dra med 
seg mye snø nedenfor der de løsner. Det er 
et snørikt område og skredområdene ligger i 
le for vest- til nordvestlig vind. Snøhøydene 
må forventes å kunne bli store i dette 
området. 
 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 
Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset 
norske forhold. Beregningene tar også 
hensyn til skog. 

X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 
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RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til ca 500 – 1000 moh. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk 
form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

 
Resultatene i Vedlegg 19D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige stein-
sprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. De 
andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert i 
vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. 
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.19.5 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper Innselset - Aksneset (mørkest farge er 
100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.19.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er dimensjonerende faretype i mindre områder i sør ved Innselset og litt 
nord for Aksneset og innenfor Aksnesbugen. Her ligger fjellsiden nærmere fjorden, 
urdannelse finnes i bunnen av den bratteste delen av fjellsiden, steinsprangblokker er 
observert, og modellering med RAMMS støtter beliggenheten av faresonene i dette 
området, der grensen for nominell årlig sannsynlighet på 1/5000 går rett innenfor 
gårdstunet på Aksnes og så ut i sjøen. Steinsprang er også dimensjonerende faretype 
syd-vest for gården Aksnes, der RAMMS modelleringen gir grunnlag for at 1/5000 
faresonen ligger vest for gårdshusene her og 1/1000 sonen nærmere grensen for 
kartleggingsområdet i vest. I tillegg vurderes steinsprang å være dimensjonerende helt 
syd i området. Der er urdannelse registrert i områdets sydvestlige hjørne og ovenfor, og 
modellering med RAMMS støtter vurderingen. 
 
4.19.5.2 Jordskred 
Morenedekket i liene består i hovedsak av grov sandig og grusig morene, med gode 
dreneringsegenskaper. Ingen tegn på jordskred er observert under befaringen, men mye 
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av liene er bratte nok til at jordskred kan forekomme, særlig der det er gjennomført 
flatehugst. Jordskredfaren er imidlertid ikke dimensjonerende noe sted i kartleggings-
området. 
 
4.19.5.3 Flomskred 
Flomskred kan forekomme i de markerte rennene ned fjellsiden, og særlig i de nedre 
delene, der løsmassedekket er mektigere og det vil være tilgjengelig materiale for 
flomskred. Sørpeskred (4.19.5.4) kan også gå gradvis over i flomskred nedstrøms. 
Imidlertid er snøskredene den dominerende faretypen.  
 
4.19.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan utløses i høyere deler av fjellet og følge de markerte rennene ned mot 
bebyggelsen. Imidlertid er disse rennene også viktige snøskredbaner, og det er i 
hovedsak snøskredene som dominerer. Sørpeskred er modellert fra et mulig 
utløsningsområde langs Koppeelva, sentralt i området, og vil kunne følge elveleiet helt 
til fjorden. Sørpeskred er derfor vurdert som dimensjonerende for 1/100 faresonen langs 
denne elva.  
 
4.19.5.5 Snøskred 
Snøskred er dimensjonerende faretype i det aller meste av kartleggingsområdet. NGUs 
detaljerte løsmassekartlegging bekrefter dette bildet, med store, vifteformede 
avsetninger definert som snø- og jordskredavsetninger, som når helt til fjorden (Figur 
4.19.3). Dette definerer grensen for 1/5000 faresonen, som i det meste av området når 
helt ut i fjorden. En rekke av skredene er kjente og nevnt i historiske kilder og fra NVE 
og vegvesenets registreringer. Beregningene viser også at de store skredene går til sjøen. 
Sideveis avgrensing dokumenteres av beregningene og studier av topografien gjør at 
skredene blir ledet, samlet og spredd ut i terrenget. 1/1000 faresonene defineres av de 
enkelte modellerte skredbanene, men også disse vi, med få unntak, overlappe, og dermed 
danne en sammenhengende faresone. 
 

 Effekt av skog 

I de høyere delene av fjellsiden er det mye bjørkeskog, med lite bremsende effekt på 
skred. Nedover mot bebyggelsen er det kraftigere skog og mer gran som kan ha en viss 
effekt i å stabilisere snødekket. De store skredene, som løsner høyere oppe, vil imidlertid 
bare i svært begrenset grad bremses av denne skogen. I områdene der steinsprang er 
dimensjonerende, vil skogen ha liten effekt. En del skog er allerede tatt ut og dette er tatt 
med i vurderingene. 
 
4.20 Område 20 – Reitane 
Kartleggingsområde Reitane ligger på vestsiden av ytre del av Dalsfjorden. Det definerte 
kartleggingsområdet strekker seg drøyt 2,5 km N-S og er en snau km bred på det 
bredeste. Flere bekker og elver renner fra vest mot øst gjennom området. Den største er 
Dravlauselva i den nordlige delen av området. Et industrifelt ligger på elvevifta rett nord 
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for utløpet av Dravlauselva. En rørgate til et kraftverk er nylig anlagt nedgravd langs 
elva (Figur 4.20.1). 
 
Nesten all bebyggelse og infrastruktur er plassert i de lavere, og flatere delene av 
området, som er begrenset av skogkledde fjellsider i vest. Disse strekker seg opp over 
tregrensa (Figur 4.20.1). Kartleggingsområdet er berørt av aktsomhetssonene for flere 
skredtyper. Åssiden i sydvest ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang. En 
betydelig del av området ligger innenfor aktsomhetsområdet for snøskred. Denne når til 
fjorden i den sydlige delen av området, og skrår nordvestover fra ca. der skolen ligger. I 
tillegg er store deler av området også dekket av aktsomhetsområdet for jord- og 
flomskred. NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred er mindre konservative og 
dekker kun den bratteste delen av åssiden i sydvest, samt de bratteste områdene i 
nordvest. 
 

 
Figur 4.20.1. Foto av kartleggingsområde Reitane, tatt fra helikopter mot SV. 
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 Topografi og grunnforhold 

  
Figur 4.20.2. Løsmassekart og berggrunnskart over undersøkelsesområdet Reitane (fra NGU) 

 
Berggrunnen i undersøkelsesområdet er homogen diorittisk til granittisk gneis og 
migmatitt (Fig. 4.20.2).  
 
Når det gjelder løsmassene, er dette et område der NGU har gjennomført kartlegging i 
forkant av faresonekartleggingen. Dette kartet (Figur 4.20.3) har flere detaljer enn det 
som er gjengitt i Figur 4.20.2. Hoved-trekkene skiller seg ved at den nyeste kart-
leggingen viser en sone med marine avsetninger av varierende mektighet langs kysten. 
Ellers domineres åssidene av morenedekke, også av varierende mektighet. Dravlauselva 
danner en stor vifte av fluviale avsetninger ved sitt utløp i nord, der flere næringsbygg 
er plassert.  Syrevadselva, som har utløp rett syd for skolen har en større, vifteformet 
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flomavsetning som grenser inn mot de marine avsetningene, mens bekkeløpet en sone 
rundt selve dagens bekkeløp har fluviale sedimenter, som strekker seg til utløpet. Helt i 
syd, innenfor Løvikneset, har NGU kartlagt en jord- og flomskredavsetning (Figur 
4.20.3). Foto i Vedlegg 20A, helningskart i Vedlegg 20B og feltregistreringene i 
området er vist i Vedlegg 20C. 
 

 
Figur 4.20.3. Nytt løsmassekart fra NGU, 2017. Blå: sammenhengende marin strandavsetning. 
Grønn: Morenemateriale, sammenhengende - usammenhengende dekke. Brunt: Forskjellige 
typer skredavsetninger fra jordskred, flomskred og snøskred.  

 
Åssidene vest i undersøkelsesområdet er for det meste skogkledd, med granskog av 
varierende tetthet. Enkelte områder er nylig hugget (Figur 4.20.1), og kun deler av 
skogen er klassifisert som verneskog (Kap. 3.4.3). I tillegg til de to hovedelvene, 
Dravlauselva og Syrevadselva, strekker flere bekkeløp seg gjennom området fra vest 
mot øst og definerer det viktigste dreneringsmønsteret i området. 
 

 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI har utført regional kartlegging av aktsomhetsområder for snø- og steinskredfare 
som dekker det undersøkte området (www.skrednett.no). Utover dette kjenner vi ikke til 
undersøkelser innenfor kartleggingsområdet. 

http://www.skrednett.no/
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Imidlertid foreligger to undersøkelser fra 1997 og 2002, fra hhv. nord og sør for kart-
leggingsområdet. Begge undersøkelsene er utført i regi av Møre og Romsdal fylkes-
kommune. I nord, mellom Brudaneset og Nesåkreneset, er det snøskred som er vurdert 
som viktigst, og rapporten konkluderer med at nominell årlig sannsynlighet for snøskred 
ned mot et planlagt hyttefelt ved fjorden ligger mellom 1/333 og >1/1000. 
 
Den sydlige undersøkelsen er fra Lyngneset, ca. 700m syd for kartleggingsområdet 
Reitane. Her er det steinsprang som er vurdert som dimensjonerende i forhold til hus 
langs Dalsfjordvegen. Her vurderes nominell årlig sannsynlighet for treff som ca. 1/333, 
(som var kravet for nye boliger fram til 1987), og man anbefaler å sikre ved å forlenge 
en eksisterende voll. 
 

 Skredhistorikk 

Kun ett skred er registrert i den nasjonale skreddatabasen (www.skrednett.no) i 
kartleggingsområdet. Dette er et "løsmasseskred, uspesifisert", som gikk i 1867, og som 
har følgende forklarende tekst: "Wave in Dalsfjorden. Rockfall from Storfjellet, 
Dalsfjord in Møre, Western Norway. Wave noticed more than 1 km away. Boats, 
boathouses and mill destroyed". Gitt at skredet er registret som løsmasseskred og 
plassert i et område med morenedekke og mindre enn 30° helning, ca. 300m rett vest for 
gårdene Myra og Indre Dravlaus, ansees informasjonen som tvilsom i forhold til 
plassering og selve hendelsen.  
 
Ramsli (1948) omtaler to skred ved Løvik gård (Gnr/Bnr: 143/1 og 2 sør for Løvikneset), 
Løvikgjølet i sør og Fonnagjølet i nord. 
 

"I Løvikgjølet går det fonn som løsner under Vardehornet. Den går både som 
mjøll- og kramfonn. Mjøllfonna pleier å skjære ut av gjølet like ovenfor innmarka 
og gå rett over denne og rett ned i sjøen. Bredden kan være 40-50 m. Kramfonna 
følger gjølet hele vegen og kan også enkelte ganger nå helt til fjorden, men i 
forholdsvis liten bredde. Husene på garden Løvik ligger 50-60 m nord for gjølet. 
Tidligere følte en seg ikke helt trygg for fonna her." 
 
"I Fonnagjølet har det tidligere gått kramfonn som løsner oppe i fjellsida rett 
opp for garden, ca 400 moh og gikk like forbi løa og helt på sjøen i ca 30 m 
bredde. Fonna gjorde stor skade på dyrka mark. Nå er fjellsida godt tilvokst med 
skog, og fonna går ikke særlig stor, men fører en del stein og grus over vegen og 
ned på innmarka." 

 
 Modeller og oppsett 

Flom-og sørpeskred kan forekomme langs de større bekkene i området og er modellert 
som hhv. sørpeskred langs Dravlauselva og flomskred langs Syrevadselva, som kommer 
ut fra Tungene og nord for Stimmebakken, med utløp like syd for skolen (Vedlegg 20D). 
Ved utløsningsområdet for sørpeskred nedenfor gamlestøylen har vi ikke detaljert 
terrengmodell. Vi derfor simulert sørpeskred i elveløpet fra der den detaljerte 
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terrengmodellen starter og ned til på høyde med Konehaugen for å få til en realistisk 
modellering av sørpeskred ned til strandkanten. 
 
 
Steinsprangmodellering med RAMMS Steinsprang er utført for en del områder, der 
tydelige utløsningsfelt er registrert (Lillebøtua – Bukkeholhammaren – Nausen). Dette, 
sammen med feltobservasjoner, har ført til at steinsprang er dimensjonerende faretype 
noen få steder i kartleggingsområdet.  
 
Snøskred går flere steder ved Løvika og er modellert med RAMMS (tabell 4.20.1 og 
Vedlegg 20D). Skredene er for det meste små, unntatt skred som går i Løvikgjølet og 
Fonnagjølet og som begge har gått til sjøen. Det er beregnet snøskred fra flere potensielle 
områder nord til Litlebøtua selv om skogen for en stor del begrenser skredaktiviteten 
her. 
 
Det er en rekke utløsningsområder for steinsprang i hele fjellsiden og steinsprang 
indikerer utbredelse til sjøen. Det er store fjellsider og stein må forventes å bli bremset 
mye i de lange dalsidene, men også av skogen i området.  
 
Tabell 4.20.1. Parametere benyttet i modellering av snøskred og steinsprang med RAMMS. 

RAMMS::Snøskred 

Utløsningsareal Løvikgjølet (nordlig del av 
utløsningsområdet, v/1,5 m snø, 43.000 m2. 
Utløsningsareal Fonnagjølet, v/1,5 m snø: 7 
500 m2.  

Utløsningsareal Bukkeholhammaren – 
Litlebøtua, v/1,5 m snø: 23 000 m2  
Utløsningsareal Skålahornet (nordside), 
v/1,5 m snø, 94.000 m2. 
 

Utløsningsarealene er små til store i 
utløsingsareal. Fjellsidene når kun opp til 500 
moh og det er god del skog som kan hindre 
skred i å løsne og i å nå langt. Det er et 
snørikt område og skredområdene ligger i le 
for vest- til nordvestlig vind. Snøhøydene må 
forventes å kunne bli store i dette området. 
 

Densitet: 200 kg/m3 

Open slope parameters: 
Mu: 0.190 - 0.170 - 0.155 
Xi: 2000 - 2500 - 3000 
Channelled parameters: 
Mu: 0.240 - 0.220 - 0.210 
Xi: 1500 - 1750 - 2000 
Gully parameters: 
Mu: 0.300 - 0.285 - 0.270 
Xi: 1200 - 1350 - 1500 
Flat parameters: 
Mu: 0.170 - 0.150 - 0.140 
Xi: 3000 - 3500 - 4000 
Forest parameters: 
Mu (delta): 0.020 - 0.020 - 0.020 

Standard verdier for beregninger i Ramms 
snøskred. Parametervalget er tilpasset 
norske forhold. Beregningene tar også 
hensyn til skog. 
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Xi: 1000 - 1000 - 1000 
RETURN PERIOD (y):300 
VOLUME category: Large 
No COHESION specified. 
X m terrengmodell (5m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS: Steinsprang 

Utløsningsområder nord for 
gårdsbebyggelsen  Utløsningsareal opp til ca 400 moh. 

µ = 0.05 og ξ = 500, no cohesion, density 
2700kg/m3, Rock volume 3 m3, kubisk 
form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon: medium hard/medium soft/hard 

 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøringen 

RAMMS Debris Flow (Flomskred)  

Densitet: 1600 kg/m3 
Mu: 0.2 
Xi: 400 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av flomskred 
i Ramms Debris Flow. 

Volum  0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring  

 
Resultatene i Vedlegg 20D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige stein-
sprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. De 
andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert i 
vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger. Generelt viser beregningene noe lange utløp som representerer maksimal 
rekkevidde og med referanse til 100, 1000 og 5000 års returperiode har vi redusert 
rekkevidden noe. Disse er også relatert de observasjonene som er gjort i felt, som også 
gjelder vurdering av bakkens dempende effekt. Til en viss grad vurderes effekten av 
skog. 
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.20.4. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper ved Reitane (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.20.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er dimensjonerende faretype i kun enkelte steder i kartleggingsområdet. 
Disse er, fra syd og nordover: a) der faresonene lager en bukt vestover, vest for Bugen. 
Her ligger grensen for 1/5000 utenfor de ytterste observerte skredblokkene og fare-
grensen er i tillegg støttet av modellering med RAMMS Steinsprang. Utløsnings-
områdene er lokale skrenter høyere oppe i lia. b) Langs sydvestsiden av Syrevadsbekken, 
der et område betraktet som utenfor faresonene strekker seg fra grensen av kartleggings-
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området og sydøstover. Grensen her er basert på RAMMS modellering og felt-
observasjon av blokker. c)  I et lite felt ved Dravlauslida, i vest-grensa til kartleggings-
området. d) I et lite felt nordvestlig avgrensning av området Smådal-haugane, der stein-
sprang kan forekomme fra en liten skrent, og faresonen støttes av RAMMS modellering. 
 
Selv om ingen hendelser er registrert i hendelsesdatabasen, kan mye nedbør og hyppige 
vekslinger av temperaturen rundt 0 grader bidra til at steinsprang er en reell fare mange 
steder. Dette bekreftes også av observerte skredblokker.  
 
Imidlertid utgjør snøskred, flomskred og sørpeskred større fare og er dimensjonerende 
faretyper de fleste stedene i området. 
 
4.20.5.2 Jordskred 
Jordskred er vurdert å være dimensjonerende faretype i to områder: 

a) I et mindre felt langs vestlig grense for kartleggingsområdet, ved Myragjerdet. 
Basis for vurderingen er terrenghelningen og at skogen er hugget i det meste av 
dette området. 

b) I de bratte skrentene langs Dravlauselvas sydside. 

 
4.20.5.3 Flomskred 
Fare for flomskred er vurdert langs alle bekkeløpene, og er modellert med RAMMS 
langs Syrevadselva. I det nordlige bekkeløpet, Dravløselva, er sørpeskredfaren vurdert 
å være den dimensjonerende. I området langs Syrevadselva er faresonene for 1/100 som 
følger bekkeløpet, 1/1000 som er vurdert hovedsakelig ut fra skyggekartet og erosjons-
spor og 1/5000 som i hovedsak tar høyde for ytre grense for modelleringen. Sonene er 
tegnet inn ved en kombinasjon av vurderinger basert på feltbefaringen og beregninger. 
Det vil trolig ikke være stor forskjell på flomskredenes og sørpeskredenes utbredelse 
langs bekkefarene, og ofte kan et skred starte som sørpeskred i høyden og utvikle seg til 
å bli et flomskred i utløpsområdet.  
 
En tunge går ut av hovedløpet øverst på løsmassevifta med retning sør for gården Reite. 
Her ligger det noen bolighus men vi regner med at de ligger trygt for skred med 1000 
års returperiode. Faresonen for 5000 års returperiode er vurdert i forhold til topografien 
i området. Selve den store løsmassevifta på Reitane er en gammel avsetning dannet 
under istidens avslutning. Nye flomskred under dagens forhold vil ikke kunne bre seg 
ut over så stort areal. 
 
4.20.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er vurdert å være den dimensjonerende faretype langs Dravlauselva. Dette 
skyldes mulige utløsningsområder oppstrøms, der vannmettet snø kan samles. Det milde 
og fuktige vestlandsklimaet favoriserer også dette og sørpeskred er vanlig forekom-
mende i denne delen av landet.  
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Modellering med RAMMS viser at skredene kan gå til sjøen langs hovedløpet. 
Imidlertid viser modelleringen at flytehøyde stort sett er <0,5m og hastigheten <5m/s. 
Dette tilsier lav sannsynlighet for utløp vesentlig utenfor elveløpet, som også er i 
hovedsak kraftig nedskåret i terrenget. Dette gjør at faresonene for 1/100 og 1/1000 
følger elveløpet tett mens kun 1/5000 sonen får en litt større utstrekning i de nedre deler.  
 
4.20.5.5 Snøskred 
Snøskred er aktuell problemstilling i sørlig del av det undersøkte området mellom Løvik 
i sør og til og med Reitane. Utløsningsområdene er har størrelse fra små til store. Dette 
gjør at snøskred kan bli store og nå langt. Det er kun i sør at snøskred har gått til sjøen 
et par steder. Fjellsiden er for det meste skogkledt (Vedlegg 20A). Sør i området er det 
mest lauvskog og noe barskog. I fjellsiden fra Løvikneset og nordover er det mye 
barskog som klart har dempende effekt på snøskred, både utløsning og rekkevidde. 
Lauvskogen i øvre del av de brattere partiene kan ikke hindre utløsning av snøskred når 
det kommer mye snø. Dette ses best på vinterbildene i Vedlegg 20A. 
 
Snøskred i fra Løvikgjølet er moderat stort for den delen som kan ha retning mot gård 
Gnr/Bnr 143/1. Tørre snøskred vil gå rett ut av gjølet mot sjøen og kun våtsnøskred vil 
dreie mot gården. Imidlertid dreier terrenget skredsnøen mot sjøen før det når 
gårdsbebyggelsen og vi regner denne som trygg mot skred med 1000 års returperiode.  
 
For skred som går i Fonnagjelet vet vi også at skred har gått til sjøen og like forbi løa 
på gården (Gnr/Bnr: 143/2). Det er noe verneskog som vil hindre skredenes utbredelse 
i nordlig retning men ikke forbi gården. Det er små marginer, men vi vurderer det slik 
at kun låven på gården kan nås av skred med 1000 års returperiode.  
  

Snøskredene som løsner i fjellsiden mellom Bukkeholhammaren og Litlebøtua dempes 
for en del av skogen i fjellsiden. Skoen er imidlertid glissen i toppområdet og hindrer 
ikke skredutløsning når det er mye snø. Barskogen når høyt og vil dempe både fart og 
utløp en del. Gårdshusa på gård Gnr/Bnr: 144/6 ligger trygt i forhold til skred med 
1000 års returperiode. Dette gjelder også to boliger i retning utenfor snøskredet som 
når lengst her (Gnr/Bnr: 144/29 og 30). 1/5000 grensen er imidlertid trukket helt ut til 
fjorden, siden uvanlig store snøskred kan forventes å nå helt ut. 
  
Utløsning av snøskred fra Skålahornets nordside kan nå ut på arealet ved Reitane. Det 
er imidlertid en lang dal ut og skredene dempes kraftig i den trange dalen ut mot 
løsmassevifta. Vi regner flomskred som dimensjonerende for faresonene her. 
 

 Effekt av skog 

Det står mye stor skog i området og særlig er det mye barskog. Det er imidlertid mye 
stor lauvskog som også har dempende effekt på snøskred. Øverst i fjellsidene er 
imidlertid skogen relativt glissen og har liten betydning for skredfaren. Dersom skogen 
fjernes vil snøskredfaren øke vesentlig, og det er viktig å ta vare på verneskogen så godt 
det lar seg gjøre. Flatehogst i dette området kan få store konsekvenser for skredfaren. I 
sørlig og nordlig del av området er skogen av betydning for å dempe effekten av 
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steinsprang. På nordsida av Dravlauslida er det en del skog som demper steinsprang mot 
veien som går inn dalen. Det er ingen hus her så hvorvidt skogen skal vernes kan være 
et spørsmål. 
 
4.21 Område 21 – Lauvestad - Torvika 
Området Lauvestad-Torvika stytrekker seg i NNV – SSØlig retning på vestsiden av 
Voldsfjorden (figur 4.21.1). Kartleggingsområdet er ca. 1,8 km langt og 0,8 km bredt på 
det bredeste og strekker seg fra like nord for Stigen i nord, til Bjørkvold i sør. To bekker 
krysser området fra vest til øst, Litleelva i nord og Ulvestadelva i sør. Bebyggelse og 
infrastruktur er konsentrert langs kysten og i de flatere partiene i den østlige og sentrale 
delen av området. Med unntak av dalføret vestover langs Ulvestadelva, er området 
begrenset av skogkledde åser i vest. Sentralt i området, mellom de to bekkene, ligger 
også en skogkledd kolle (Figur 4.21.1). 
 
Det meste av områdene nord for Litleelva og sør for Ulvestadelva er registrert som 
aktsomhetssoner for snøskred. Aktsomhetssonene for steinsprang og for jord- og flom-
skred berører ikke kartleggingsområdet. 
 

 
Figur 4.21.1. Foto av kartleggingsområdet i Lauvestad - Torvika tatt fra helikopter. Bildet er tatt 
mot NV. 
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 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4.21.2 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområdet i Lauvestad - Torvika. 
(NGU). 

 
Berggrunnen i kartleggingsområdet er ensartet diorittisk til granittisk gneis. Løsmasse-
dekket er preget av morenedekke i åsene i vest, mens de sentrale delene er registrert med 
breelvavsetninger (Figur 4.21.2). To områder, sentralt ved utløpet av Ulvestadelva, og 
langs kysten i nord, finnes marine strandavsetninger. I hovedsak er disse avsetnings-
typene bekreftet i feltbefaringene. Foto i Vedlegg 21A, helningskart i Vedlegg 21B og 
feltregistreringene i området er vist i Vedlegg 21C. 
 

 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Vi er ikke kjent med tidligere kartleggingsarbeid i dette området. 
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 Skredhistorikk 

Registrerte skredhendelser i dette kartleggingsområdet omfatter ett isnedfall langs veien 
i 2013, samt fire 'uspesifiserte løsmasseskred', hvorav ett i 2011 og tre i 2013, alle langs 
veien og alle registrert av Statens Vegvesen. Isnedfallshendelsen er ved Lyngneset, helt 
i sør av området og knyttes til veiskjæring. Løsmasseskredene er alle registrert langs 
veien mellom Hjellane og der veien krysser Ulvestadelva. Disse er knyttet til brattkanten 
ned mot veien, som delvis er en gravet skrent. 
 
I tillegg til disse hendelsene, som alle er registrert i skredhendelsesdatabasen 
(www.skrednett.no), opplyste Ove Ulvestad at et sørpeskred (trolig) hadde tatt naust 
nært utløpet av Ulvestadelva, trolig en gang på 1800 tallet. Gitt det relativt slake 
terrenget, kan dette muligens ha vært forårsaket av en midlertidig oppdemming høyere 
oppe i elva. 
 

 Modeller og oppsett 

Flom-og sørpeskred kan forekomme langs bekkefar, som de to bekkene i kartleggings-
området. Kun langs Ulvestadelva finnes historisk dokumentasjon på hendelser, og det 
er kun her en kan se en tydelig vifteutbygging. Sørpeskred er modellert for Litleelva. 
Langs Ulvestadelva definerer topografien eventuell rekkevidde for slike skred godt. 
 
Steinsprang er modellert med RAMMS Rockfall (tabell 4.21.1 og Vedlegg 21D). I nord 
er steinsprang den dominerende faretypen langs åssiden i vest. Terrenget og 
observasjoner av blokker har, sammen med resultater fra utløpsmodelleringen, vært 
styrende for vurdering returperiode og rekkevidde for steinsprang i dette området. 
 
Tabell 4.21.1. Parametere benyttet i modelelring av steinsprang med RAMMS. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS::ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 Benyttet standard verdi for kantet blokk.  

Gitt fra sprekkemønster og regionale struktur-elementer 
Friksjonsverdier: 
µ = 0.05 og ξ = 500,  
no cohesion,  
density 2700kg/m3,  
Rock volume 3 m3, kubisk 
form. 
Tynn skog: 20m2/ha 
Friksjon:medium 
hard/medium soft/hard 

Standard verdier for beregning av steinsprang. 

2 m terrengmodell Standard verdi. Betraktet som tilstrekkelig høy oppløsning 
ut fra terreng og farebetraktninger. 

RAMMS Debris Flow 
(Sørpeskred) 
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Densitet: 1000 kg/m3 

Mu: 0.05 
Xi: 500 (m/s2) 

Vanlige verdier for beregninger av sørpeskred i Ramms 
Debris Flow. 

Volum 0,5 og 1 meter løsnehøyde 

X m terrengmodell (2m) Vanlig oppløsning for modellkjøring 

 
Resultatene i Vedlegg 21D viser "Total sannsynlighet", det vil si de mer sannsynlige 
steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i 
kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da blokker vil samles i 
forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier for sannsynlige 
steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
De andre resultatene fra kjøringene som blokkhastighet og blokkenergi er også inkludert 
i vurderingen av resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre 
vurderinger.  
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 Skredfarevurdering 

 
Figur 4.21.3. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Lauvestad – Torvika (mørkest farge er 
100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred).  

 
4.21.5.1 Steinsprang og steinskred 
Området syd for Ulvestadelva er vurdert å ikke ha steinsprangfare. Det fuktige 
kystklimaet, med kraftige regnværshendelser kan ha en utløsende effekt på steinsprang. 
Imidlertid er kun blokker som er ryddet, enten fra anlegg av traktorveier, eller rydding 
av jordbruksland, og som trolig er moreneblokker, observert. Den skogkledde åssiden i 
den sydvestlige delen av området har stabilt morenedekke. Det er heller ikke registret 
hendelser i området, og det er få potensielle utløsningsområder. Modellering med 
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RAMMS i to områder helt i sør av kartleggingsområdet, og ned mot Ulvestadelva, viser 
lave sannsynligheter for at stein kan nå inn i kartleggingsområdet.  
 
I nedre del av Stigefjellet nord for Geila er det noen brattere partier hvor steinsprang kan 
løsne, samt en mindre utglidning av snødekket i skogsterreng. Det er sjeldne hendelser 
og ingen bebyggelse ligger innenfor mulige skred med 1000 års returperiode. En mindre, 
lokal skrent ved nordlig begrensning av kartleggingsområdet kan også gi opphav til 
steinsprang. Feltobservasjoner gir grunnlaget for å trekke faregrensene her. Ingen 
bygninger ligger innenfor 1/1000 grensen, mens 1/5000 grensen er vurdert å ligge langs 
veien. 
 
Et mindre område på østside av hovedveien, vest for Ulvestadhammeren har også en 
lokal skrent der steinsprang kan forekomme. Faresonene her er basert på modellering 
med RAMMS og observasjoner i felt.  
 
4.21.5.2 Jordskred 
Jordskred er dimensjonerende faretype i skråningene på begge sider av Ulvestadelva rett 
nedenfor svingen der veien krysser elva. Grunnen til dette er helningen og at det 
tilsynelatende er mektige løsmasser. På nordsiden av elva er bakken svært våt i 
skråningen ned mot elva under befaringen. I tillegg er hendelser registrert langs veien 
syd for Ulvestadelva i 2011 og 2013. I fjellsiden under Storenakken er det muligheter 
for jordskred. Skogen her vil imidlertid redusere muligheten for utglidninger av 
jorddekket og faresonen ligger ovenfor bebyggelsen. Faresonen for 1000 års og 5000 års 
returperiode er skjønnsmessig vurdert. Trolig vil det være mindre utglidninger med 
relativt korte utløp og mye stopper nok i det bratte terrenget. 
 
4.21.5.3 Flomskred 
Flomskred kan ikke utelukkes langs Ulvestadelva, men på grunn av lav helning i nedre 
deler antas at det meste av massene i et flomskred vil avsettes høyere i vassdraget, og 
det i hovedsak er flom som vil påvirke nedre deler. Et unntak kan være i tilfelle av 
oppdemning og påfølgende dambrudd. Dette kan ikke helt utelukkes, men sørpeskred 
ansees likevel som den dimensjonerende faretypen langs Ulvestadelva (se nedenfor), 
fordi sørpeskred vil kunne ha større utbredelse i slakt terreng, samt at det ble fortalt om 
en historisk hendelse som trolig var et sørpeskred.  
 
4.21.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred langs Ulvestadelva er dimensjonerende faretype i den sydlige delen av 
kartleggingsområdet. Det fuktige vestlandsklimaet gir gode muligheter for oppbygging 
av vann i snødekket og utløsning av sørpeskred. Beboer Ove Ulvestad på gården 
nærmest utløpet av elva, på sydsiden, fortalte at flere naust var tatt og feid på sjøen av 
noe som sannsynligvis var et sørpeskred en gang midt på1800-tallet. Elva har 1,5 – 2 m 
høye levéer og har grov stein som flomsikring. Imidlertid er det punkter der et eventuelt 
skred kan overtoppe og trenge utenfor levéene. Det er ikke utført modellering av 
sørpeskred langs elva.  
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Sørpeskred er modellert med RAMMS langs Litleelva, fra mulig utløsningsområde rett 
vest for kartleggingsområdet. Modelleringen viser at sørpeskred kan nå til veien, men 
med svært små hastigheter (<3m/s) og flytehøyder (<0,5m). Dette er grunnlaget for en 
begrenset faresone langs Liteelva. 
 
4.21.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke dimensjonerende faretype i noen del av det kartlagte området, med 
unntak av det lille området i nord, nevnt under steinsprang (kap. 4.21.5.1). 
 

 Effekt av skog 

Skogen under Stigefjellet og Storenakken vil kunne holde jorddekket på plass. 
 
 
5 Referanser 
Berger, F., Dorren, L.K.A. (2007). Principles of the tool Rockfor.net for quantifying the rockfall hazard 
below a protection forest. Schweitz Z Forstwes 158: 157-165. Doi:10.3188/szf.2007.0157. 

Cepeda, J., Chávez, J. A., Martínez, C. C. (2010). Procedure for the selection of runout model parameters 
from landslide back-analyses: application to the Metropolitan Area of San Salvador, El Salvador. ICL. 
Landslides. June 2010, Volume 7, Issue 2, pp 105–116. 

Christen, M.; Kowalski, J. og Bartelt, P. (2010). RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches 
in three-dimensional terrain. Cold Regions Science and Technology 63(1–2), 1–14.  

Domaas, U (1994) Geometrical methods for calculating rockfall range. NGI rapport 585910-1. 

Dorren L.K.A., (2015) Rockyfor3D (v5.2) revealed – Transparent description of the complete 3D rockfall 
model. ecorisQ paper (www.ecorisq.org): 32 p. 

Dorren, L.K.A. (2003) A review of rockfall mechanics and modelling approaches, Progress in Physical 
Geography 27,1 (2003) pp. 69–87 

Evans, S.G., Hungr, O., (1993). The Assessment of rockfall hazard at the base of talus slopes. Canadian 
Geotechnical Journal, 1993, 30(4): 620-636. 

Gauer, P. & Kristensen, K. (2016) Four decades of observations from NGI's full-scale avalanche test site 
Ryggfonn -Summary of experimental results Cold Regions Science and Technology, 125, 162-176, DOI: 
10.1016/j.coldregions.2016.02.009  

Gauer, P.; Lied, K. & Kristensen, K. (2009). Analysis of avalanche measurements out of the runout area 
of NGI's full-scale test-site Ryggfonn. Cold Regions Science and Technology, 2009, 57, 1-6  

Govi, M. (1977). Photo-interpretation and mapping of the landslide triggered by the Friuli earthquake 
(1976). Bulletin of the the International Association of Engineering Geology, 15: 67-72. 

Harbitz, C.B., Domaas, U. 1997. Run-out Distance. Mapping of natural deflecting dams. NGI-report. 
(Results used in the EU-project SATSIE handbook, 2009. The Design of avalanche protection dams). 

Heim, A. (1932). Bersturz und Menchleben. Fretz & Wasmuth Verlag A.G. Zürich  

Hanssen-Bauer, I., Førland, E.J., Haddeland, I., Hisdal, H., Mayer S., Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Sandven, 
S., Sandø, A.B., Sorteberg, A. & Ådlandsvik B. (Red.) (2015). Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag 
for klimatilpasning oppdatert i 2015. NCCS report no. 2/2015. 

Heim, A. (1932) Der Bergsturz und Menschenleben. Fretz und Wasmuth Verlag, Zürich, 218 p. 

https://link.springer.com/journal/10346/7/2/page/1


 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

Dokumentnr.:  20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.: 1 
Side: 199  

Hürlimann, M., Rickenmann, D., Medina, V., Bateman, A. (2008) - Evaluation of approaches to calculate 
debris-flow parameters for hazard assessment. Engineering Geology, 2008 – Elsevier. 

Hussin, H.Y., Luna, B. Q., van Westen, C. J., Christen, M., Malet, J.-P., van Asch, Th. W. J. (2012). 
Parameterization of a numerical 2-D debris flow model with entrainment: a case study of the Faucon 
catchment, Southern French Alps. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 3075-3090. 

Keylock, C. og Domaas, U. (1999) Evaluation of Topographic Models of Rockfall Travel. Distance for 
Use in Hazard Applications. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, Vol. 31, No 3. 312 – 320. 

Lied, K. (1977): Rockfall problems in Norway, in: Rockfall dynamics and protective work effectiveness, 
ISMES, Bergamo, 90, 51–53. 

Lied, K. og Bakkehøi, S. (1980). Empirical Calculations of Snow-Avalanche Run-Out Distance Based on 
Topographic Parametres. Journal of Glaciology, 26 (94), 165-177. 

Lussana C., Tveito O.E. & Uboldi F. 2016. seNorge v2.0: an observational gridded dataset of temperature 
for Norway. MET-report 14/2016. 

Multiconsult, 2017. Håmyra (A og B) og Yrgjølet. Skredfarevurdering. 

Multiconsult 2017. Kartlegging av flomfare og flomtilpasningstiltak i Melhornsida (130544). Gjølelva 
(Håmyrelva), Orgylelva (Yrgjølet) og Heltneelva. 

NGI (2015). Forslag til kriterier for vernskog mot skred. Rapport 20120078-01-R Rev.1 

NGI (2016) Nye aktsomhetskart for NVE, NGI teknisk notat 20150457-04-TN, datert 2016-12-09. 

NGU (2018). Foreløpig kvartærgeologiske kart over Kalvatn, Litlebotn, Aksnes og Vika, Volda 
kommune. 

Onofri, R. and Candian, C. (1979): Indagine sui limiti di massima invasion di blocchi rocciosi franati 
durante il sisma del Friuli del 1976, Reg. Aut. Friuli – Venezia Giulia, Cluet, 42 pp., 1979 (in Italian). 

RAMMS:: Rockfall User Manual V 1.6 Det sveitsiske institutt for snø- og snøskredforskning (WSL-SLF), 
Davos Dorf, Sveits. 

Ramsli, G.  1948. "Fonnkart over Volda" fra Ramsli. Beskrivelse av kjente snøskred med navn og 
plassering på oversiktskart langs Austefjorden og Dalsfjorden.  

Rapp, A. (1960). Recent Development of Mountain Slopes in Kärkevagge and Surroundings, Northern 
Scandinavia. Geografiska Annaler Vol. 42, No. 2/3 (1960), pp. 65-200. 

Rubensdotter, L. 2018: Foreløpig kvartærgeologisk kart, M 1:10 000, Volda kommune. Norges geologiske 
undersøkelse (NGU). 

Saloranta T. 2014. New version (v.1.1.1) of the seNorge snow model and snow maps for Norway. NVE 
Report 06/2014. 

Salm, B., Burkard, A. and Gubler, H. 1990.Berechnung von Fliesslawinen, eine Anleitung für Praktiker 
mit Beispielen. Mitteilung des Eidgenössischen Institut für Schnee  und Lawinenforschung EISLF 47. 
Davos (in German). 

Toppe, R. (1987) Terrain models: a tool for natural hazard mapping, in: Avalanche formation, movement 
and effects, edited by: Salm, B.and Gubler, H., International, Association of Hydrological Sciences, 
Wallingford, UK, 162, 629–638. 

WSL-SLF RAMMS Manual Ver 1.4.1. 2016. Det sveitsiske institutt for snø- og snøskredforskning (WSL-
SLF), Davos Dorf, Sveits. 

 
 

https://scholar.google.no/citations?user=j0fpk3YAAAAJ&hl=no&oi=sra
https://scholar.google.no/citations?user=yM72-GAAAAAJ&hl=no&oi=sra
https://scholar.google.no/citations?user=16cL8SUAAAAJ&hl=no&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795208001816
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795208001816


Kontroll- og referanseside/ 
Review and reference page 

P:\2018\02\20180281\Leveransedokumenter\Rapport\20180281-01-R_rev1_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Volda_Endelig-rev juni19_UD.docx 

20
15

-1
1-

16
, 0

43
 n

/e
, r

ev
.0

3 

Dokumentinformasjon/Document information 
Dokumenttittel/Document title 
Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng 

Dokumentnr./Document no. 
20180281-01-R 

Dokumenttype/Type of document 
Rapport / Report 

Oppdragsgiver/Client 
NVE 

Dato/Date 
2019-01-31 

Rettigheter til dokumentet iht kontrakt/ Proprietary rights to the document 
according to contract 
NGI 

Rev.nr.&dato/Rev.no.&date 
1  / 2019-06-07 

Distribusjon/Distribution 
Begrenset 

Emneord/Keywords 
 

 

Stedfesting/Geographical information 

Land, fylke/Country 
 

Havområde/Offshore area 
 

Kommune/Municipality 
 

Feltnavn/Field name 
 

Sted/Location 
 

Sted/Location 
 

Kartblad/Map 
 

Felt, blokknr./Field, Block No. 
 

UTM-koordinater/UTM-coordinates 
Sone: Øst: Nord:  

Koordinater/Coordinates 
Projeksjon, datum: Øst: Nord:  

 
Dokumentkontroll/Document control 
Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001 

Rev/ 
Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision 

Egenkontroll 
av/ 

Self review by: 

Sidemanns- 
kontroll av/ 
Colleague 
review by: 

Uavhengig 
kontroll av/ 
Independent 

review by: 

Tverrfaglig 
kontroll av/ 

Inter-
disciplinary 
review by: 

0 Originaldokument 
2019-01-28 
Ulrik Domaas 

2019-01-29 
Anders Solheim 

  
 

  
 

1 Retting basert på tilbakemeldinger fra NVE 
2019-04-30 
Ulrik Domaas 

2019-04-30 
Anders Solheim 

  

  
    

  
    

  
    

  
    

 
Dokument godkjent for utsendelse/ 
Document approved for release 

Dato/Date 

7. juni 2019 

Prosjektleder/Project Manager 

Ulrik Domaas 
 



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 1a foto eikrem.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 1A, side: 1  

Vedlegg  1A Eikrem 
FOTOVEDLEGG 

 
 
 

Innhold 
1A1 Områdekart og foto 2 
 
 

  



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 1a foto eikrem.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 1A, side: 2  

1A1 Områdekart og foto 

Figur 1A 1. Kartutsnitt over undersøkt område. 
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Figur 1A 2. Bruk 7/1. Bøbruket (Hvitt våningshus lengst til venstre i bildet).  Bygd rundt 1910-
15. Marie Eikrem. Ref. Morkabygdsoga. Flom i elva litt inn mot husa, ingen skader. Ref. Mannen 
bodde på garden i 70 år fram til 2012. 

 

 
Figur 1A 3 Oversikt 
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Figur 1A 4. Foto fra motsatt side av fjorden. 
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Figur 2A 1. Oversikt over området 

 

 
Figur 2A 2 Foto over hele området 
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Figur 2A 3 Foto fra luften over vestligste del 

 

 
Figur 2A 4 Foto fra luften over midt vestlig del.  
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Figur 2A 5. Foto fra luften over midtre del 

 

 
Figur 2A 6. Foto av midtre østlig del 
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Figur 2A 7. Foto av østligste del 
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3A1 Områdekart og foto 

 
Figur 3A 1. Oversikt over området 
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Figur 3A 2 Foto over gård 33/1 og 2 i områdeVassteinen. 

 

 
Figur 3A 3 Foto fra luften over gårdsområdet (33/1) 
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Figur 3A 4 Foto fra gamleveien ved gård 33/1.  

 

 
Figur 3A 5. Foto av gård 33/2 i østlig del av området. 
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4A1 Områdekart og foto 

 
Figur 4A 1. Oversikt over området 
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Figur 4A 2 Foto over Hjartåbygda sett fra motsatt side av Austefjorden. 

 

 
Figur 4A 3 Foto fra luften over Hjartåbygda. Gården nærmest er 35/1. Gården lengst til høyre i 
bildet er Hjartå (38/1). 
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Figur 4A 4 Gårdene nærmest på bildet er 38/2 og 3. 
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Figur 4A 5 Bruk 38/1 Hjartå. 
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5A1 Områdekart og foto 

 
Figur 5A 1. Oversikt over området 
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Figur 5A 2 Oversiktsfoto over Ullaland og fjellsiden mot nord og øst. 

 

 
Figur 5A 3 Foto av Ullaland fra motsatt side av fjorden. De snøhvite bratte områdene viser for 
det meste utløsningsområdene for snøskred som for en stor del kommer ned øst for 
bebyggelsen. 
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Figur 5A 4. Ullaland sett fra motsatt side av fjorden. 

 

 
Figur 5A 5 Området nedenfor E39 hvor det meste av hyttebebyggelsen ligger. 
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Figur 5A 6. Detalj fra det gamle våningshuset på Gnr/Bnr: 40/2. 

 

 
Figur 5A 7. Foto av skråningen ovenfor gårdshusa på bruk Gnr/Bnr: 40/1 som ligger lengst øst 
i området. 
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Figur 5A 8. Bildet viser de gamle husa i Selvika som ble bygget (lengre opp og utover) etter at 
snøskred tok gården i 1679. Det røde huset til venstre på bildet ligger på tomt Gnr/Bnr: 41/8. 

 
Figur 5A 9. Hyttebebyggelsen på nedsiden av E39. Hyttene ligger på utflatinger nedenfor 
svabergområder med lite løst berg. Det hvite huset nederst ligger på tomt Gnr/Bnr: 40/11. 
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6A1 Områdekart og foto 

 
Figur 6A 1. Oversikt over området 
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Figur 6A 2 Oversiktsfoto over Aurstad sett fra Campingplassen. 

 

 
Figur 6A 3 Oversiktsfoto over Aurstad sett fra Campingplassen. 



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 6a foto aurstad.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 6A, side: 4  

 
Figur 6A 4. Bilde av Campingplassen. 
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Figur 6A 5 Boligbebyggelse på Aurstad øst for Campingplassen. 
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Figur 56A 6. Gården Storen i østlig del av Aurstad. 
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Figur 6A 7. Gården Storene (Gnr/Bnr: 44/1). 
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7A1 Områdekart og foto 

 
Figur 7A 1. Oversikt over området Osen - Norddalen 
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Figur 7A 2 Oversiktsfoto over Osen Norddalen sett fra aurstad. 

 

 
Figur 7A 3 Oversiktsfoto over Osen Norddalen mot Blåfjellsegga. 
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Figur 7A 4. Oversiktsfoto over Osen Norddalen mot Blåfjellsegga og Knullane i sør. 

 

 
Figur 7A 5 Oversikt over fjellsiden over gården Geitvika med bergskrenter og ur ovenfor boligen 
(hvitt hus). 
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Figur 7A 6. Gården Geitivka nærmest i bildet.  
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Figur 7A 7 Trolldalen med Geitvikelva sett mot vest. 

 

 
Figur 7A 8 Grustak nede ved sjøen (45/1). 
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Figur 7A 9 Gammel og ny bru/vei over Geitvikelva 

 

 
Figur 7A 10. Geitvika gård. 
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ᾱ1 Alfa-1
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8A1 Områdekart og foto 

 
Figur 8A 1. Oversikt over området Kalvatn. 

 

 
Figur 8A 2. Oversiktsfoto over Kalvatnet og bebyggelsen rundt. 
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Figur 8A 3. Oversiktsfoto over bebyggelsen ved Kalvassvik (55/2) og Nørekalvatn. 

 

 
Figur 8A 4. Bilde av Nørekalvatn campingplass. 
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Figur 8A 5. Bebyggelse ved Bøen og Sørekalvatn. Svaragrovelva midt på bildet. 
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Figur 8A 6. Kalvassvik (55/2). 
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Figur 8A 7. Oversikt over ryggen nord for Nørekalvatn. 
 

 
Figur 8A 8. Gård 59/6 nord for Odalsvegen. Svaragrovelva kommer ned øst for gården. 
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Figur 8A 9. Gårdene på Sørekalvatn i forgrunnen, gården Bøen lengst bak og til høyre i 
bildet. 
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9A1 Områdekart og foto 

 
Figur 9A 1. Oversikt over området 
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Figur 9A 2 Oversiktsfoto over gårdene Botnen (nederst) og Slåttelida (Høydalsvegen) under 
Liakammen. Rv 651 går gjennom området. 

 

 
Figur 9A 3 Oversiktsfoto over husa på gården Botnen (73/5). 
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Figur 9A 4. Oversiktsfoto over gården Slåttelida øverst i Høydalsvegen (gårdsvei). 

 

 
Figur 9A 5 Fjellsiden under Måsegga - Vasshornet ovenfor gårdene i Håvika. 
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Figur 9A 6. Fjellsiden under Måsegga - Vasshornet ovenfor gårdene i Håvika. 

 

 
Figur 9A 7. Håvika nederst i bildet. Svadelva til høyre i bildet som går over i innmark ved Brehola. 
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Figur 9A 8. Håvika. 
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Figur 9A 9. Fjellryggen Nakken sørøst for gårdene i Håvika. 

 

 
Figur 9A 10. Fjellsiden oven for Håvika sett fra nordvest. 
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Figur 9A 11. Håvika. 
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Figur 9A 12. Flomskred under Storeura. 
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Figur 9A 13. Gården Vikestranda (78/3) lengst nord i området. 
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10A1 Områdekart og foto 

 
Figur 10A 1. Oversikt over området Bjørneset. 

 

 
Figur 10A 2 Oversiktsfoto over Bjørneset med skaret Kloven midt i bildet. Fjelltoppen heter 
Bjørnasethornet, 739 moh. Boligfeltet Skoravika lengst sør i området (til høyre på bildet). 
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Figur 10A 3. Oversiktsfoto over Bjørneset. Bildet er tatt i påsken 2018 og viser rester etter 
årvisse snøskredavsetninger i foten av den bratte fjellsiden.  

 

 
Figur 10A 4. Oversiktsfoto over Bjørneset tatt fra motsatt side av Kilsfjorden. 
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Figur 10A 5 Oversiktsfoto over bebyggelsen på Bjørneset. 

 

 
Figur 10A 6. Oversiktsfoto over deler av bebyggelsen på Bjørneset. 
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Figur 10A 7. Oversiktsfoto over deler av bebyggelsen på Bjørneset. 

 
Figur 10.A 8. Oversiktsfoto over østlig bebyggelse på Bjørneset. 
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Figur 10A 9. Oversiktsfoto over bebyggelse på Bjørneset sett fra øst.  
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Figur 10A 10. Oversiktsfoto over bebyggelse på Skoravika, Bjørneset. 
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ᾱ1

ᾱ2
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11A1 Områdekart og foto 

 
Figur 11A 1. Oversikt over området Litlebotnen. 

 

 
Figur 11A 2. Oversiktsfoto over Botnaelva til venstre med Litlebotnen og Sagneset gård nede på 
hhv. strandterrasse og flomskredvifte. Storebotn gård (88/1) ved kote 60 midt på bildet. 
Bebyggelsen ved Leirosen i strandsonen på høyre halvdel av bildet. Botnaberget med 
skrentsoner når opp til ca 550 moh. 
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Figur 11A 3. Oversiktsfoto over Botnaelva og bebyggelsen nede ved sjøen. Skogsbilvei til 
Litledalsvatnet. 

 

 
Figur 11A 4. Boligbebyggelse ved sjøen ved Leirosen midt i bildet. 
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Figur 11A 5. Gårdene i Fylsvika lengst nord i området (89/1,2) med fjellryggen Storehaugen (90 
moh) ovenfor. 

 

 
Figur 11A 6. Bebyggelsen ved Leirosen midt i området. Bebyggelsen ligger under vestlig del av 
Botnaberget. 
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Figur 11A 7. Botnen gård (88/1) på utflating ved kote 60. Botnaberget ovenfor bebyggelsen. 

 

 
Figur 11A 8. Flomskredvifte ned til sjøen ved Botnaelva 
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Figur 11A 9. Fjellsiden nord for gården Litlebotnen. 

 
Figur 11A 10. Bekkeosen ved utløpet av Litledalsvatnet. 
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12A1 Områdekart og foto 

 
Figur 12A 1. Oversikt over området Straume 

 

 
Figur 12A 2 Oversiktsfoto over Straume sett fra motsatt side av fjorden. 
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Figur 12A 3 Oversiktsfoto over Straume sett fra motsatt side av fjorden. 

 

 
Figur 12A 4. Oversiktsfoto over Straume sentrum sett fra motsatt side av fjorden. 
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Figur 12A 5 Oversiktsfoto mellom Straume og  Årviknes sett fra motsatt side av fjorden. 

 

 
Figur 12A 6. Oversiktsfoto mellom Straume og  Årviknes sett fra motsatt side av fjorden. 
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Figur 12A 7. Oversiktsfoto mellom Straumshamn/Straume. 

 

 
Figur 12A 8. Straume 
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Figur 12A 9. Oversiktsbilde fra Årviknes mot Straume. 

 

 
Figur 12A 9. Oversiktsbilde av Straume. 
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13A1 Områdekart og foto 

 
Figur 13A 1. Oversikt over området Støda – Kilsvegen. 
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Figur 13A 2 Oversiktsfoto over området Støda – Kilsvegen. 

 

 
Figur 13A 3 Oversiktsfoto over området Støda – Kilsvegen. Flomskred til Kilspollen for noen år 
tilbake. 
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Figur 13A 4. Oversiktsfoto over området Støda – Kilsvegen. 

 

 
Figur 13A 5 Foto av gårdsbebyggelsen nærmest Kilspollen (til høyre). 
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Figur 13A 6. Foto av gårdsbebyggelsen midt i området  

 

 
Figur 13A 7. Foto av gårdsbebyggelsen sørover mot Nedstevatnet (til venstre). Kollen mellom 
bekkene er Darresnurra. 
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Figur 13A 7. Foto av fjellsiden midt i mot det største skredområdet ovenfor bebyggelsen. 
Trollvasstinden på høyre side av botnen med tre bekkeløp (Grøtvadelva til vesnstre, Sveafossen 
til høyre). 
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Figur 14A 1. Oversikt over området 
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Figur 14A 2 Oversiktsfoto over husa på eiendom 92/2 lengst sør i området under Raudurnakken. 

 

 
Figur 14A 3 Raudurnakken. 
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Figur 14A 4. Gården Austheim lengst til venstre i bildet. Bekk ned til vatnet midt i bildet. 

 

 
Figur 14A 5 Oversiktsbilde av området. 
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Figur 14A 6. Brendholmen til venstre i bildet, ser litt av Langholmen. 

 

 
Figur 14A 7. Oversiktsbilde over vestlig bebyggelse og fjellpartiene mot øst. 
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15A1 Områdekart og foto 

 
Figur 15A 1. Oversikt over området 
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Figur 15A 2 Oversiktsfoto over Krumsvika. 

 

 
Figur 15A 3 Oversiktsfoto over vestlig del av Krumsvika. 

 



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 15a foto krumsvika.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 15A, side: 4  

 
Figur 15A 4. Oversiktsfoto over Krumsvika. 

 

 
Figur 15A 5 Oversiktsfoto over gårdsbebyggelsen i Krumsvika. Bekken mellom gårdene kommer 
ut Kromsvikdalen. 



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 15a foto krumsvika.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 15A, side: 5  

 
Figur 15A 6. Oversiktsfoto over bebyggelsen vest for elva ut Krumsvikelvac. 

 

 
Figur 15A 7. Oversiktsfoto over Krumsvikberget ovenfor vestlig del av bebyggelsen. 
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Figur 15A 8. Oversiktsfoto over Krumsvikdalen med seter midt i bildet. 

 

 
Figur 15A 9. Oversiktsfoto ut Krumsvikdalen (mot nord) med setra til høyre for elva. 
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Figur 15A 10. Krumsvikelva (sett mot nord) går i område med tett skog. 
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16A1 Områdekart og foto 

 
Figur 16A 1. Oversikt over området Folkestad til høyre på kartet. 

 

 
Figur 16A 2 Oversiktsfoto over Folkestad sett fra motsatt side av fjorden. Aktuelt område i hvit 
avgensning. 
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Figur 16A 3 Oversiktsfoto over aktuelt område på Folkestad. Bekken kommer ned på sørsida (til 
venstre) for utbygd kai. 

 

 
Figur 16A 4. Bilde av aktuelt område på Folkestad med bekkeløpet gjennom bebyggelsen. 
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17A1 Områdekart og foto 

 
Figur 17A 1. Oversikt over området 

 

 
Figur 17A 2 Oversiktsfoto over Litleneset – Eisset. Bebyggelse: 1) gård til venstre 129/2 
Litleneset, 2) Fjøsneset/Dalsgjerde gård i midten, 3) Eisset gårder 130/2 og 6, og 4) husklynge 
til høyre (sørvest) i bildet under Sætrenakken. 

1  2       3       4 
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Figur 17A 3. Oversiktsfoto over Litleneset og Dalsgjerde. Trolltindane når opp til 1000 moh. 

 
Figur 17A 4. Eisset og husene under Sætrenakken.  Eissetdalen strekker seg sørøstover. 
Joldalsvatnet ligger mot øst og Joldalsfossen går ned i Eissetdalen. Eidsetelva munner ut nede 
ved Eisset.  
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Figur 17A 5. Oversiktsfoto over Eisset. 
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Figur 17A 6. Fjøsneset/Dalsgjerde. Bekken dreier nordover i dyp utgraving forbi Flotehaugen. 
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Figur 17A 7. Bekken i Fjøsnesgjylet renner ut ved Fjøsneset/Litleneset.  
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Figur 17A 8. Gården ved bekken på Fjøsneset/Litleneset.  
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Figur 17A 9. Bekken i Fjøsnesgjylet nærmest med Eissetodden som stikker lengst ut i fjorden.  

 

 
Figur 17A 10. Stølen i Eissetdalen. 
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Figur 17A 10. Stølen i Eissetdalen med Eidsetelva. Foto tatt mot nordvest. 

 

 
Figur 17A 11. Stølen i Joldalsfossen med Joldalsvatnet. Høeste fjellet er Felden på 1272 moh. 
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ᾱ2 Alfa-2

Steinsprang, RAMMS

Total sannsynlighet

Lav

Høy

Snøskred

RAMMS
m/s

<= 1

1 - 2.5

2.5 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 40

40 - 50

> 50



Utført GodkjentKontrollert

Kartnr.

Dato

Prosjektnr.

Original format og målestokk Kartprojeksjon

Kartet er utarbeidet av
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

på oppdrag fra NVE

Rev.

220180281

7/6-2019 EMP

Skredfarekartlegging i
Volda kommune
Faresonekart

AS UD

Område 17 Litleneset-Eisset

ETRS 1989 UTM Zone 33NA3    1:5 000

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

"

"

"

i

#

#

#

X

X

X

X

100

700

50
0

20
0

10
0

200

300

300

200

200

500

600

300

10
0

100

40
0

Eidsetelva

Fjøsneset

Litlenessanden

Litleneselva

Eidsetodden

FjøsnesgyletFjøsneset

Litleneset

Trolltindane

Litlenesgylet

Sætrenakken

Dalsgjerde

Flotehaugen

Eisset

Litleneset-Eisset

Litleneset-Eisset

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

0 200100 m

Tegnforklaring

Kartleggingsområde

Dimensjonerende faretype
k Snøskred
" Steinsprang/steinskred

i Sørpeskred

#

Jordskred

X Flomskred

Faresone
Nominell årlig sannsynlighet

>= 1/5000

>= 1/1000

>= 1/100

Bygninger
FKB bygningstype (NGI klassifisering)

S1

S2

S3

17E



Utført GodkjentKontrollert

Kartnr.

Dato

Prosjektnr. Rev.

Original format og målestokk Kartprojeksjon

Kartet er utarbeidet av
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

på oppdrag fra NVE

220180281

7/6-2019

17F

EMP

Skredfarekartlegging i
Volda kommune
Skog som påvirker faresonene

PG/AS UD

Område 17 Litleneset-Eisset

ETRS 1989 UTM Zone 33NA3    1:9 000

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS

30
0

10
0

60
0

50
0

30
0

20
0

70
0

200

50
0

900

400

800

900
900

800

600

300

10
0

70
0

100

20
0

10
0

10
00

90
0

50
0

1000

600

40
0

50
0

50
0

500

60
0

40
0

300

600

600

400

30
0

20
0

700

800

900

800

800

70
0

900

800

700

700

1000

900

Litleneset-Eisset

0 200100 m

Tegnforklaring

Kartleggingsområde

Skog som påvirker faresonene



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 18a foto åmelfotsetra - dal.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 18A, side: 1  

Vedlegg  18AA Åmelfotsetra - Dal 
FOTOVEDLEGG 

 
 
 

Innhold 
18A1 Områdekart og foto 2 
 
 

  



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 18a foto åmelfotsetra - dal.docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 18A, side: 2  

18A1 Områdekart og foto 

 
Figur 18A 1. Oversikt over Åmelfotsetra-/Dal-området. 

 
Figur 18A 2 Oversiktsfoto over Åmelfotsetra og ut dalen (m/nordlig fjellside). Sølvbergnausen 
649 moh er høyeste topp. 
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Figur 18A 3 Oversiktsfoto over Åmelfotsetra og ut dalen. Bebyggelsen på Dalen midt i bildet 
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Figur 18A 4. Åmelfotsætra gård. Toppene fra venstre: Sølvbergnausen, Slettebergnausen og 
Bratthammaren.  
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Figur 18A 5 Åmelfotsætra gård og fjellsiden mot vest. Veien krysser elva Åmela. 
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Figur 18A 6. Bebyggelsen på Dalen. Elva Åmela kommer fra Steinkvivatnet, 507 moh oppe på 
platået. 
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Figur 18A 7. Bebyggelsen på Dalen. Tverrelva kommer ut Langedalen til høyre på bildet 
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Figur 18A 8. Fjellsiden vest for bebyggelsen på Dalen. Elvene Tverrelva til venstre, Åmela til 
høyre for gården 134/1. 
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Figur 18A 9. Fjellsiden nordvest for bebyggelsen på Dalen. Elva Åmela til høyre for gården 
134/1. 
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Figur 18A 9. Fjellsiden vest for bebyggelsen på Dalen, gård 134/1. 

 

 
Figur 18A 10. Fjellsiden nordvest for bebyggelsen på Dalen, gård 134/1. 
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Figur 18A 11. Fjellsiden nord for bebyggelsen på Dalen, gård 134/1. Sølvbergnausen midt i 
bildet. 

 

 
Figur 18A 12. Sørlig fjellside av Åmelfotdalen sett ut mot fjorden (østover). 
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Figur 18A 13. Sørlig fjellside av Åmelfotdalen sett ut mot fjorden (østover). 
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19A1 Områdekart og foto 

 
Figur 19A 1. Oversikt over området Aksnes - Inselset 

 

 
Figur 19A 2 Oversiktsfoto over området Aksnes – Inselset. 

. 
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Figur 19A 3 Oversiktsfoto fra Inselset til venstre på bildet med fjellet Tenna 990 moh. 

 

 
Figur 19A 4 Oversiktsfoto fra Skoglund til Aksneset. Til venstre for laveste sadelpunkt er 
Blåfjellet og Storenausen. 
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Figur 19A 5 Oversiktsfoto ved Aksneset og Aksnesbugen. Fjellsiden går opp til Lofturfjellet og 
Vardane (514 moh). 

 

 
Figur 19A 6. Gården Inselset med fjellet Tenna og Storenausen. 
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Figur 19A 7. Området mellom Inselset og  Hatlen/Aksnesseter. 

 

 
Figur 19A 8. Området Hatlen/Aksnesseter med Koppelva i skaret til høyre for bebyggelsen. 
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Figur 19A 9. Inselset 
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Figur 19A 10. Skoglund. 
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Figur 19A 11. Hatlen/Aksnesseter. 
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Figur 19A 20. Aksnesrystene med Lofturfjellet (knauser) og toppområdet Molegga. 
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Figur 19A 21. Aksneset. 
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Figur 19A 22. Aksneset. 
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Figur 19A 23. Aksnesbugen 
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20A1 Områdekart og foto 

 
Figur 20A 1. Oversikt over området Reitane. 

 

 
Figur 20A 2 Oversiktsfoto over Reitane fra Løvikneset til venstre og til Dravlaus til høyre i bildet. 
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Figur 20A 3 Oversiktsfoto fra Løvikneset til Litlebøen. 

 

 
Figur 20A 4. Oversiktsbilde Reitane, Vardehornet i midten (1107 moh). 
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Figur 20A 5 Oversiktsbilde Holen – Dravlaus kirke, Skålahornet i midten (870 moh).Vardehornet 
opp til høyre. 

 

 
Figur 20A 6. Dravlaus og nord til bebyggelsen nord for Brudaneset. Bekarshornet i bakgrunnen 
(til høyre, 936 moh). 
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Figur 20A 7. Løvikneset med Fannagjølet. 
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Figur 20A 8. Løvika, Bugen opp mot Høgehaugane rundt kote 600.  
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Figur 20A 9.  Idrettsbanen til høyre i bildet, Holen gård til venstre i bildet. Bekken starter oppe 
ved Skålahornet (870moh). 

 

 
Figur 20A 10. Sentrumsområdet sør for Dravlauselva. 
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Figur 20A 11. Oversiktsbilde Dravlaus. 



 

p:\2018\02\20180281\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a foto til rapport_rev1\vedlegg 20a foto reitane (dravløs – løvik).docx 

Dokumentnr.: 20180281-01-R 
Dato: 2019-06-07 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 20A, side: 9  

 
Figur 20A 12. Sentrumsområdet Dravlaus og vestover inn Dravlausdalen. 
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Figur 20A 13. Dravlaus sentrum Nord med kirka. 
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21A1 Områdekart og foto 

 
Figur 21A 1. Oversikt over området Lauvstad – Torvika. 

 

 
Figur 21A 2 Oversiktsfoto over Lauvstad – Torvika. 
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Figur 21A 3 Oversiktsfoto over sørlig del av området med Bjørkvoll og båthavna. 

 

 
Figur 21A 4. Oversiktsbilde fra båthavna. 
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Figur 21A 5 Hjellane under Storenakken. 

 

 
Figur 21A 6. Ulvestadhammaren sett mot vest. 
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Figur 21A 7. Området nord for Ulvestadhammaren. 

 

 
Figur 21A 8. Nordlig del av undersøkt område under Stigefjellet. Gården stigen lengst til høyre 
i bildet. 
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FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART

AKSNES

Målestokk 1:10 000

2018
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

Tegnforklaring

 10, Morenemateriale

 120, Fyllmasse

 42, Marin strandavsetning

 421, Spor etter sørpeskred

 50, Elve- og bekkeavsetning

 504, Massetak i drift

 711, Steinig grus

 85, Steinsprang

 86, Løsmasseskredmateriale

 87, Snøskredmateriale

21, Smeltevannsløp

H H H H H H H H 107, Ravine

109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende

 202, Strandlinje i løsmasser

302, Tydelig skredløp

" " " " 306, Skredkant

 307, Jord- og flomskredløp

 311, Snøskredløp

312, Jord- og flomskredslevée

Ø Ø Ø Ø Ø 313,Skrederosjonskant

32_1519traktorvegsti_linje

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

042- Marin strandavsetning, sammenhengende dekke

072-Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

130-Bart fjell

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

122-Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

309-Snøskredavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

310-Snøskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

313-Snø- og jordskredavsetning, sammenhengende dekke
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
I utforming av kartene er det lagt vekt på tydelig formidling av den viktigste geologiske kunnskapen for de som skal bruke kartene i forbindelse med skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrengskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000

VOLDA KOMMUNE

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, VIKA, Volda kommune. Norges
geologiske undersøkelse (NGU).

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m
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Målestokk 1:10 000

2018
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

Tegnforklaring
 10, Morenemateriale

 100, Humusdekke / tynt torvdekke over berggrunnen

 120, Fyllmasse

 36, Bresjø- og innsjøavsetning

 401, Liten fjellblotning

 402, Høyt blokkinnhold i overflaten

 405, Stor blokk, større enn ca.10 m3

 419, Bakkeplanering

 50, Elve- og bekkeavsetning

 85, Steinsprang

 86, Løsmasseskredmateriale

 87, Snøskredmateriale

21, Smeltevannsløp

101, Elve- eller bekkenedskjering

102, Tidligere elve- eller bekkeløp

106, Vifteform

109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende

110, Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende

 202, Strandlinje i løsmasser

302, Tydelig skredløp

307, Jord- og flomskredløp

 311, Snøskredløp

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

037-Strandavsetning innsjø og/eller bresjø

130-Bart fjell

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

090-Torv og myr (Organisk materiale)

120-Fyllmasse (antropogent materiale)

122-Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
I utforming av kartene er det lagt vekt på tydelig formidling av den viktigste geologiske kunnskapen for de som skal bruke kartene i forbindelse med skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrengskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, KALVATN, Volda kommune. Norges
geologiske undersøkelse (NGU).

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000

VOLDA KOMMUNE

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og Jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m

0 0,5 10,25 km



Botnavika

Botnaelva

Storebotn

Botnaberget

Litlebotnen

43

42

4242
11

42

12

20

11

12

12

12
11

12

11

1215

50

12
50

54
15

100

308

130

100

307

301

301

302302

100
301

FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART

LITLEBOTNEN

Målestokk 1:10 000

2018
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

Tegnforklaring
 10, Morenemateriale

 100, Humusdekke / tynt torvdekke over berggrunnen

 120, Fyllmasse

 20, Breelvavsetning

 401, Liten fjellblotning

 402, Høyt blokkinnhold i overflaten

 405, Stor blokk, større enn ca.10 m3

 407, Utvasket overflatelag, underliggende masser mer finkornige

 42, Marin strandavsetning

 50, Elve- og bekkeavsetning

 505, Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift

 708, Grusig sand

 712, Grusig stein

+ 714, Blokk

 85, Steinsprang

 86, Løsmasseskredmateriale

 90, Torv og myr

13, Breelvnedskjæring

20, Lateralt smeltevannsløp (2)

21, Smeltevannsløp

  26, Gjel utformet av smeltevann
# # # 41, Iskontaktskråning

101, Elve- eller bekkenedskjering

H H H H H 107, Ravine

109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende

110, Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende
 202, Strandlinje i løsmasser

307, Jord- og flomskredløp

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

015-Randmorene/randmorenebelte

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

054-Flomavsetning (bresjøtapning), sammenhengende

020-Breelvavsetning (Glasifluvial avsetning)

043-Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

042- Marin strandavsetning, sammenhengende dekke

130-Bart fjell

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

302-Jord- og flomskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
I utforming av kartene er det lagt vekt på tydelig formidling av den viktigste geologiske kunnskapen for de som skal bruke kartene i forbindelse med skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrengskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, LITLEBOTNEN, Volda kommune.
Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000

VOLDA KOMMUNE

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m
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FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART

VIKA

Målestokk 1:10 000

2018
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

Tegnforklaring
 100, Humusdekke / tynt torvdekke over berggrunnen
 120, Fyllmasse
 20, Breelvavsetning
 40, Hav- og fjordavsetning
 401, Liten fjellblotning
 410, Grop dannet av snøskred
 42, Marin strandavsetning
 50, Elve- og bekkeavsetning

 505, Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift
GM 601, Marin grense (m o.h.)
 70, Forvitringsmateriale
 706, Siltig sand
 707, Sand
 710, Grus
 711, Steinig grus
 712, Grusig stein
 713, Stein
 85, Steinsprang
 86, Løsmasseskredmateriale
 90, Torv og myr
＞ 5, Parallelle furer i overflaten

21, Smeltevannsløp

101, Elve- eller bekkenedskjering

102, Tidligere elve- eller bekkeløp
H H H H H 107, Ravine

109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende

110, Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende
202, Strandlinje i løsmasser

" " " 306, Skredkant
307, Jord- og flomskredløp

312, Jord- og flomskredslevée

351, Rygg

32_1519traktorvegsti_linje

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

015-Randmorene/randmorenebelte

052-Elveavsetning, usammenhengende/tynt dekke

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

021-Breelv- og elveavsetning

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke

043-Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

041-Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet

042- Marin strandavsetning, sammenhengende dekke

130-Bart fjell

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

122-Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

311-Fjellskred-/steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
I utforming av kartene er det lagt vekt på tydelig formidling av den viktigste geologske kunnskapen for de som skal bruke kartene i forbindelse med skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrengskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1:10 000, VIKA, Volda kommune.
Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000

VOLDA KOMMUNE

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m
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