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Sammendrag 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Eid kommune utført 
av NGI. Ti områder er kartlagt fra Nordfjordeid og på begge sider av Eidsfjorden og 
Hornindalsvatnet. De kartlagte områdene er:  
 
1 – Kjølsdalen 
2 – Torvika 
3 – Skårhaug - Prestmarka 
4 – Lindvika 
5 – Melheim 
6 – Navelsaker 
7 – Rognes 
8 – Skrede 
9 – Hundeidet 
10 – Torheim 
 
Hovedfunn 
Det er kun en skredhendelse de undersøkte områdene i Eid kommune hvor det er 
registrert omkomne. I 1701 traff et snøskred en gård på Navelsaker og 14 personer 
omkom. Områdene i Eid kommune ligger innerst i og på begge sider av Nordfjorden/ 
Eidsfjorden, på østsiden av Isefjorden og på begge sider av Hornindalsvatnet. Ytterst er 
det lave skogkledde fjell som er 100 – 300 moh. Ved Nordfjordeid sentrum når fjellene 
opp mot 900 moh. i nord.  På sørsiden av Hornindalsvatnet når de bratte fjellsidene opp 
i rundt 1000 moh. og på nordsiden 800 – 900 moh. 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 hoved-
problem, mens de områdene med høye fjell preges av snøskredproblemer. Eid kommune 
er et nedbørsrikt område og sørpe- og flomskred kan forekomme langs drensveier i hele 
området. Klimaet er maritimt og preges av milde vintre. Det er mer nedbør i vest enn i 
øst, som også har mindre maritimt klima. Vinteren (oktober til mars), er mest nedbørrik, 
men det er også mye nedbør fra april til august. I øst er det snødekke i fjella fra oktober 
og ut juli, mens i vest er det snødekke normalt fra november til mai. Mesteparten av 
nedbøren kommer i forbindelse med lavtrykksaktivitet fra vest og nordvest. 
 
Kart 1E-10.2E i rapportens vedlegg viser faresoner for skred med årlig nominell 
sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for de 10 områdene i Eid kommune. Tabell 1 
oppsummerer antall bygg som er plassert i en faresone (1/100, 1/1000),1/5000) hvor 
plasseringen ikke tilfredsstiller TEK17 skredkrav for sikkerhetsklassen (S1, S2, S3) som 
bygget er klassifisert i. Oppsummert viser skredfaresoneringen i Eid at for dagens 
eksisterende bebyggelse er det: 

 1 stk. S1 bygg som ikke tilfredsstiller S1 krav (1/100)  
 50 stk. S2 bygg som ikke tilfredsstiller S2 krav (1/1000)  
 2 stk. S3 bygg som ikke tilfredsstiller S3 krav (1/5000).  
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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 skredsonene blir ugyldige.  
 
Tabell 1 Antall bygg som er plassert i sin helhet i en faresone hvor plasseringen ikke tilfredsstiller 
TEK17 skredkrav for sikkerhetsklassen (S1, S2 og S3) som bygget er klassifisert i. 

Faresone 1/100  Faresone 1/1000  Faresone 1/5000 
Kartleggings-

område Sum S1 S2 S3  
Kartleggings-

område Sum S2 S3  
Kartleggings-

område S3 
1 Kjølsdalen 0 0 0 0  1 Kjølsdalen 0 0 0  1 Kjølsdalen 0 
2 Torvika 0 0 0 0  2 Torvika 0 0 0  2 Torvika 0 

3 
Skårhaug-

Prestemarka 0 0 0 0  3 
Skårhaug-

Prestemarka 6 6 0  3 
Skårhaug-

Prestemarka 0 
4 Lindvika 0 0 0 0  4 Lindvika 0 0 0  4 Lindvika 0 
5 Melheim 0 0 0 0  5 Melheim 10 10 0  5 Melheim 0 
6 Navelsaker 0 0 0 0  6 Navelsaker 12 12 0  6 Navelsaker 0 
7 Rognes 0 0 0 0  7 Rognes 2 2 0  7 Rognes 0 
8 Skrede 2 1 1 0  8 Skrede 13 13 0  8 Skrede 0 
9 Hundeidet 0 0 0 0  9 Hundeidet 5 5 0  9 Hundeidet 1 

10 Torheim 0 0 0 0  10 Torheim 2 2 0  10 Torheim 1 
  Totalt 2 1 1 0    Totalt 50 50 0    Totalt 2 

 
Skredtyper 
Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:  

 Steinsprang og steinskred 
 Jordskred 
 Flomskred  
 Sørpeskred 
 Snøskred 

I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige 
sannsynligheten for skred som skal legges til grunn. Faresoner for den samlede skred-
faren fastsettes ut fra skredtype med lengst skredrekkevidde (dimensjonerende skred-
type) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred, og er utarbeidet i henhold til 
sikkerhetskravene i TEK17.  
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Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid, 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 lands-
dekkende 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 Eid 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 Eid 
kommune utført av NGI. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE. 
 
Faresonene utarbeidet kan man se i Vedlegg E under hvert delområde, og de er til-
gjengelig 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. 
 
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 
faresonene 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. 
 
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 
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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 Eid kommune 
rulleres.  
 
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
 
1.3 Skredtyper i bratt terreng 

1.3.1 Steinsprang og steinskred 

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

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

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte 
elve- og bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vann-
føring. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større stein-
blokker, 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. 
 
1.3.4 Sørpeskred 

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

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

2.1 Geografi 
De 10 områdene som er kartlagt (Figur 1) dekker til sammen 5,4 km2. Delområdene er 
for en stor del mellom 0,2 og 1,0 km2, mens det minste er 0,06 km2 og det største, 
Skårhaug – Prestmarka, er 1,4 km2 stort og strekker seg over 2,3 km langs fjellsiden. 
 
Fra Kjølsdalen i vest og til Navelsaker i øst er det 41 km langs Eidsfjorden forbi 
Nordfjordeid sentrum og langs Hornindalsvatnet. I nord-sør-retning ligger alle 
områdene innenfor en 7 km bred sone. Hvert delområde er beskrevet i detalj i kapittel 4. 
 

 
 Figur 1 Oversikt over kartleggingsområdene i Eid kommune. 

 
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 
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og ned til sjøen. I mange områder langs fjordene ligger bebyggelsen på en smal stripe 
land ned til sjøen.  
 
2.3 Klima 
Klimaanalysen er basert på griddede data fra SeNorge2 (Lussana et al. 2016; Saloranta, 
2014) hentet fra 5 punkter fordelt over kartleggingsområdet (Figur 2). 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 er beskrevet i Tabell 2, og er benyttet for analyse av års- (Tabell 3) og 
månedsnormaler (Figur 4 og Figur 3), samt ekstremanalyse av temperatur, nedbør, snø-
høyde og snøtilvekst. Fullstendig klimaoversikt er produsert for samtlige lokasjoner, 
men kun "Nordfjordeid Prestmarka" 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 på 58900 
Stryken-Kroken og 59695 Ørsta-Eitrefjell (Figur 2). 
 
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: 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: Oversikt over lokasjonene beskrevet i klimaanalysen. Stasjoner hvor observasjonsdata 
er benyttet for analyse av fremherskende vindretninger er markert. 

Klimalokasjoner UTM33 X UTM33 Y Høyde, 
moh 

Klimaanalyse Vinddata 

Eitrefjell stasjon topp 47058 6922540 698/690 x x 

Trolldalsegga topp 33555 6893972 884 x  
Nordfjordeid 
Prestemarka 27424 6899359 805 

x 
 

Skrede 45773 6894425 1084 x  
Hornet Torheim 17462 6895752 535 x  
Sjønakken Kjølsdalen 9448 6900603 107 x  
Stryken-Kroken 57492 6893649 208  x 

 
  



 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 12  

Tabell 3: Årsnormaler for temperatur og nedbør, samt maksverdier for døgnnedbør og snø-
høyde 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) 

Trolldalsegg
a topp 

884 1,22 1964 81 (27.12.1975) 4,02 (10.04.1976) 

Nordfjordeid 
Prestemarka 

805 1,81 2080 81 (27.12.1975) 4,0 (09.04.1976) 

Skrede 1084 -0,06 1839 83 (27.12.1975) 4,08 (02.05.1976) 
Hornet 
Torheim 

535 3,63 2163 86 (30.10.1983) 2.85 (09.04.1968) 

Sjønakken 
Kjølsdalen 

107 6,56 2344 140 (30.10.1983) 1,38 (04.05.1970) 

 
2.3.1 Temperatur og nedbør 

Eid kommune har et maritimt klima, med relativt milde vintre og temperaturer sjeldent 
under 0 °C ved havnivå i de vestligste områdene (Sjønakken Kjølsdalen). Her er års-
middeltemperatur over 6 °C, mens på de omkringliggende toppene noe lengre øst er 
årsmiddeltemperaturen under 2 °C. Det er en gradient i nedbør fra vest til øst, hvor de 
østre delene er noe mindre preget av det maritime klimaet. Likevel er nedbørverdiene 
relativt høye for hele området. Årsnedbøren varierer fra nesten 2350 mm i vest og til 
rundt 1900 mm i øst (Tabell 3). Vinteren (september til mars) er den mest nedbørrike 
delen av året, men det er også vesentlig nedbør også fra april til august (Figur 4). I de 
østlige høyereliggende områdene er det snødekke fra oktober til slutten av juli (Skrede), 
mens Sjønakken Kjølsdalen som ligger lavere og lengre vest har snødekke normalt fra 
november til mai. Mesteparten av nedbøren kommer i forbindelse med lavtrykksaktivitet 
fra vest og nordvest. 
 
Klimafremskrivinger (Hanssen-Bauer et al. 2015) som er foretatt 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 23 % (scenario 2, RCP 8.5) i dette området. Økningen om 
vinteren er henholdsvis 6 % og 20 % for de to scenariene. Temperaturen vil øke med 
mellom 2.4 °C og 3.7 °C. Dette har også en effekt på snødekket, som er forventet å 
minke med mellom -72 % og -91 %. Antall dager med snø på bakken er forventet å 
reduseres med henholdsvis -101 og -144 dager for de to scenariene. 
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Figur 3: Månedsnormaler (1981 - 2010) for lufttemperatur for klimalokasjonene i Figur 2. 

 

 
Figur 4: Månedsnormaler (1981 - 2010) for nedbør for klimalokasjonene i Figur 2. 
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2.3.2 Vind 

Det er få værstasjoner i kartleggingsområdet som har observasjoner av både vind og 
nedbør. Stasjon 59695 Ørsta-Eitrefjell ligger på over 600 moh. nord for kartleggings-
området, og er en relativt ny værstasjon med måleserier fra 2014 til 2016. Høyden gjør 
at vindretningene er lite påvirket av omkringliggende terreng, og denne er derfor antatt 
å gi et godt bilde av overordnede vindretninger i området. Dominerende vindretninger 
ved Ørsta-Eitrefjell er nordøstlig, vestlig, og sørlig (Figur 5). Nedbørførende vindretning 
er fra vest, men også noe fra sørvest (Figur 6). Dette gjelder også ved lufttemperaturer 
under 0 °C.  
 
Stasjon 58900 Stryken-Kroken ligger like øst for kartleggingsområdet og har lengre 
tidsserier tilbake til 1993. Her er hovedvindretning fra nordøst og sørvest. Nedbør-
førende vindretning, også ved lufttemperatur < 0 °C er fra nordvest (Figur 7). 
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Figur 5: Vindroser for stasjon 59695 Ørsta-Eitrefjell (øvre) og 58900 Stryn-Kroken (nedre). 
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Figur 6: Prosentfordeling av vindretninger ved nedbørshendelser (1-døgn nedbør > 30 og 20 
mm) for 59695 Ørsta-Eitrefjell (øvre) og 58900 Stryn-Kroken (nedre). 
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Figur 7: Prosentvis fordeling av vindretning ved nedbør som snø (lufttemperatur < 1 °C, 
vindhastighet > 5 m/s og 1-døgn nedbør > 20 og 10 mm) for 59695 Ørsta-Eitrefjell (øvre) og 
58900 Stryn-Kroken (nedre). 
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2.3.3 Klimastatistikk 

I det fullstendige klimaprofilet, her for Nordfjordeid Prestemarka (Figur 8), er retur-
perioder 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. Figurer med fullstendig klimaoversikt er ikke inkludert for alle 
klimapunkter, men returverdier for 100- og 1000 års returperioder for samtlige stasjoner 
er sammenfattet i Tabell 4.  
 
De høyeste ekstremverdiene ligger vest i kommunen, med 1- og 3- døgns nedbør på 124 
og 209 mm for 100 års returintervall, og 158 mm og 244 mm for 1000 års returintervall. 
Snømengdene øker derimot mot øst hvor temperaturene er generelt lavere, men hvor 
klimapunktene også ligger vesentlig høyere. På Skrede er 1- og 3- døgns nysnøtilvekst 
94 mm og 166 mm for 100 års returintervall, og tilsvarende rundt 121 og 205 for 1000 
års returintervall. Årlig maksimum snøhøyde kan komme opp i over 6 meter i 
høytliggende områder i den østligste delen av kommunen (100-års returintervall).  
 
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 er også 
tatt hensyn til lokal akkumulasjon av vindtransportert snø i utløsningsområder som er 
særlig skålformet.  
 
Tabell 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. 

Sted RR (mm) HNW (mm) HS (m)  
1-døgns 3-døgns 1-døgns 3-døgns årlig maks  

100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 
Trolldalsegga topp 99 126 153 173 91 122 147 180 4,91 6,34 
Nordfjordeid Prestemarka 100 128 155 175 89 117 139 164 4,60 5,97 
Skrede 94 119 148 166 94 121 166 205 6,24 8,19 
Hornet Torheim 99 123 166 187 74 95 112 128 3,57 4,82 
Sjønakken Kjølsdalen 124 158 209 244 53 67 103 138 1,15 1,56 
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Figur 8: Klimaoversikt for Nordfjordeid Prestmarka, som ligger sentralt i kartleggingsområdet 
(Figur 2). 
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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. Å dokumentere tidligere skredhendelser er 
derfor svært viktig i en skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder 
som er mest utsatt for skred og kan også gi informasjon om den potensielle rekkevidden 
av skredene. NGI har brukt følgende kilder for å samle inn informasjon om tidligere 
skred: 

 Nasjonal skreddatabase tilgjengelig via NVEs nettsider og 
https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser  

 Intervju av lokalkjente under befaringen og via telefon 
 Vegvesenets egne database på 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 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser). Disse registreringene har ofte en unøyaktig 
stedsangivelse og i en del tilfeller er tolkningen av kildetekstene ikke i samsvar med en 
vurdering av hvilke skredtyper som er sannsynlig ut fra en geomorfologisk tolkning. 
Mange av registreringene er dessuten hendelser mot veg som nedfall av is og stein fra 
lokale vegskjæringer, noe som ikke vurderes i farekartleggingen. Opplysningene er 
likevel nyttige som utgangspunkt for intervjuer med lokalpersoner, videre litteratursøk 
og egne faglige vurderinger.  
 
For flom og flomskred er arkiv NVE en viktig kilde i dette område. NVE har vurdert, 
prosjektert og utført sikringstiltak i dette område 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 

https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser
https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser
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og bebygde områder, og brukes til steingjerder, murer eller annet. Det ryddes etter flom-
skred, 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 delområde i kapittel 4. Alle 
registrerte historiske skredhendelser er stedfestet på kart i Vedlegg 1C-10C.  
 
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 Eid 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 Eid – Ørsta og Vanylven – Eid, 2017). 
 
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skygge-
kart fra høyoppløselige DHM er svært nyttige for detaljerte vurderinger og særlig som 
supplement til feltarbeid i områder hvor skogen er til hindrer for å se terrenget.  
 
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-10B er 
delt i følgende klasser: 

 26° til 30°: mulige løsneområder for jordskred 
 31° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred 
 46° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang 
 61° til 86°: mulige løsneområder for steinsprang  

 



 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 22  

3.3 Kartanalyser i GIS 
Som en del av forarbeidet utføres en rekke kartanalyser ved hjelp av Geografisk 
Informasjonssystem (GIS). Disse er nyttig under feltarbeidet, samtidig som resultatene 
kan vurderes og verifiseres i felt. Resultatene fra disse analysene inngår som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faresoner. 
 
3.3.1 Kildeområder 

En rekke analyser utføres på detaljerte terrengmodeller 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 brysthøydediameter, 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. 

 
3.3.2 Dreneringsveier 

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

Skyggekart er en visningsmåte av en digital høydemodell (DHM) som gir et relieffkart 
av terrenget. Skyggekart fra høyoppløselige DHM gir en god representasjon av terrenget 
og er svært nyttige i skredkartlegging for å gjøre geomorfologisk tolking. Kartene brukes 
for identifisering av skredavsetninger og erosjonsformer (herunder løsmassevifter, ur, 
skredblokker og andre typer sammenhengende og usammenhengende skredavsetninger, 
samt raviner og andre erosjonsformer), skredbaner og vegetasjonsgrenser. Sistnevnte 
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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.  
 
3.3.4 Studie av relevant tilgjengelig kartmateriale 

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

 Aktsomhetskart for skred (NVE Atlas, atlas.nve.no)) 
 Berggrunnskart 
 Kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50 000. 
 Satellittbilder og historiske flybilder 
 Oversikt over etablerte sikringstiltak fra NVEs kartkatalog  

3.3.5 Plassering 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 sann-
synlighet 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, hytter 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 bo-

enheter 
• 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_9B7E_82
1CF61212ED  
 
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 klassifi-
seringen. 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 

3.4.1 Topografi 

Topografien har stor innvirkning på hvilke typer skred som kan forekomme og hvor ofte 
de løsner. I tillegg vil topografien bestemme utbredelsen av skred nedover fjellsiden. 
Viktigste parameter foruten terrenghelning er terrengform. Skred vil oftest bli utløst der 
det er stor ansamling av vann og snø, dvs. i konkave terrengformer som f.eks. skåler og 
forsenkninger.  
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3.4.2 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 
klimaforholdene. 
 
3.4.3 Skog 

Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog 
kan også bremse opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang og dermed redusere 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). 
 
Skogdekning 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 beite-
trykk 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 skred-
masser. Det er utfordrende å gi presise vurderinger av skogens effekt på skredhyppighet 
og utstrekning av faresonene. Skogpolygonkartene i vedlegg F viser skog som er vurdert 
å ha tilstrekkelig stor stammediameter og stå tett nok til at den har en beskyttende effekt 
og bidrar til å redusere faren for alle typer skred. Hogst av skog markert 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 Anders Solheim og Ulrik Domaas fra NGI i perioden 
28. mai – 1. juni 2018. Vi arbeidet parallelt og sammen og kvalitetssikret feltarbeidet 
underveis med informasjon og diskusjon av registreringer og funn. Ingen fra NVE deltok 
under befaringen. NGI hadde møte med Eid kommune under befaringen. Kartleggingen 
ble gjennomført med bil og helikopter. Terrenget ble også synfart til fots, 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 

 
3.5.1 Kildeområder 

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt.  Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred. Fjellsider som ligger i 
le for de 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. 
 
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.  
 
3.5.2 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 forsenk-
ninger og gå over rygger. Det samme gjelder snøskya som gjerne opptrer i fronten av 
tørre snøskred. 
 
3.5.3 Utløpsområdet 

Våte skredmasser vil gjerne erodere i løsmassedekket og føre masser som legger seg opp 
som en vifteformet avsetning i dalbunnen. Mest vanlig er slike vifter ved utløpet av 
bekkeløp med hyppig flomskredaktivitet. I flomsituasjoner er det fare for at det 
eksisterende bekkeløpet fylles opp og bekken finner et nytt løp over viften. Derfor må 
slike vifter i sin helhet betraktes som potensielle fareområder og inkluderes i 1/5000 og 
i noen tilfeller også i 1/1000-faresonen. For store vifter der mesteparten av massene ble 
avsatt i forbindelse med avsmeltningen av innlandsisen og løpene følger dype ned-
skjæringer over viften, kan deler av viften i dag være inaktiv. 
 
Steinblokker som ligger utenfor urfoten kan være vitnesbyrd på tidligere steinsprang. 
Ytre blokkgrense vil gi en indikasjon på hvor langt ut 1/5000 faresonen når ut i dal-
bunnen. 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 skred-
blokker ha blitt fjernet fra innmark, og i slike tilfeller kan faresonene gå forbi ytre skred-
blokkavsetning. 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 – 10C. 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, løsmassevifter etc. 
 Skredrelevante landformer som rygg, skredkant og levéer 
 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 https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser 
og andre kilder er vist som et punkt dersom hendelsen ikke med rimelig sikkerhet kan 

https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser
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stedfestes. Utbredelsen av skred som vi med rimelig sikkerhet kan stedfeste er tegnet inn 
som polygon i kartet. 
 
3.7 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 5). Resultat fra modelleringene er vist i Vedlegg H. 
 
Tabell 5 Skredmodeller brukt i analysearbeidet 

Skredtype Dynamiske modeller  Topografiske/statistiske modeller 
Snøskred RAMMS Avalanche 

(snøskred) 
Alfa/beta-modellen 

Steinsprang RAMMS Rockfall 
(steinsprang) 

Forhold mellom maks. utløp og løsnepunkt, 
topp ur og høyde av fjellside 

Flomskred RAMMS Debris Flow 
(flomskred) 

Tilpasset utløp og utbredelse til kjente 
flomskred 

Sørpeskred RAMMS Debris Flow Tilpasset utløp og utbredelse til kjente 
sørpeskred 

 
Eksempler på kjøringer med de ulike modellene er vist på kart i Vedlegg 1D-10D, 1G-
10G og 1H-10H. 
 
3.7.1 Snøskred 

Modellering av utvalgte snøskredbaner er utført med modellen RAMMS: 
AVALANCHE som er nærmere beskrevet i kap.3.7.2. 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 & Kristensen, 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 
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– 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 5). 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) 

som i Tabell 6.  
 For skred i skog har NGI benyttet en mindre effekt av skogen enn standard 

friksjonsverdi for ksi (ξ) som i Tabell 6. NGI har beregnet ξ fra tettheten og 
trediameter til skogen. 

 
3.7.2 RAMMS: AVALANCHE 

RAMMS::AVALANCHE er en fluidmekanisk modell, utviklet ved Det sveitsiske snø 
og skredforskningsinstituttet (SLF) i Sveits fra omtrent 1995 til 2010. Skredet beskrives 
som en væske med friksjon som et fast materiale og viskositet som en væske. Friksjons-
loven 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 som en væske” 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 bakre del 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 (WSL-SLF, 2016) er gitt i Tabell 6. Denne 
tabellen ble tilpasset norske forhold gjennom tilbakeberegning av mange kjente skred-
hendelser fra NGIs skreddatabase med RAMMS. Merk imidlertid at denne kalibreringen 



 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 32  

gjelder simuleringer uten medriving. Det finnes for tiden ingen publisert kalibrering av 
modellen med medriving av snø i fjellsiden nedenfor utløsningsområdet. 
 
Det har imidlertid vært kjent i lang tid at Voellmy's 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. 
 
Tabell 6 Eksempel på standardverdier av friksjonsparameterne μ og ξ i modellen RAMMS for 
ulike returperioder, tilpasset sveitsiske forhold (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.  
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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. 
Modellene tilbyr også muligheter for å ta hensyn til bremsevirkningen av skog. 
 
3.7.3 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 7 
og Figur 9.  
 

 
Figur 9 Topografiske parametere som beskriver terrengprofilet  
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Tabell 7 Topografiske parametere for beregning av maksimal utløpsdistanse. Se også Figur 9 
for forklaringer 

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 i utløsningsområdet (θ) gir således lengre 
utløpsdistanser, dvs. lavere gjennomsnittlig helning av den totale skredbanen (α). 
 
Lavere verdier av produktet Hy″ betyr lavere verdier til β-punktet. I teorien resulterer 
dette i lengre utløp (lavere α-verdier), fordi skredene går med lavere hastighet og har et 
mindre 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 snøparameterne som gir de lengste utløps-
distansene, er kun gyldig innenfor én klimasone.  
 
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 helningen for utløp (α) , der skredbanen er en jevn parabel. Ved 
spesielt store skred kan α-verdien med fratrekk av ett standardavvik (2.3°) være brukt.  
 



 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 35  

3.7.4 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. 3.7.5. 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 utført av Ecorisq (International Association for Natural Hazard Risk 
Management) i Frankrike ved Berger (2007) viser at en normal bjørkeskog har liten 
bremsende effekt på steinblokker over noen få kubikkmeter. Det er først med voksen 
granskog at skogen har vesentlig bremsende effekt. Beregningene i foreliggende arbeid 
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 urfoten gir gode indikasjoner på returperioder og rekkevidde 
av steinsprang. Videre har vi 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.  Beregninger 
av steinsprang er vist i Vedlegg D. 
 
3.7.5 RAMMS: ROCKFALL 

RAMMS: Rockfall er et program for simulering av steinsprang. Modellen ble 
tilgjengelig i april 2015, og er utviklet av WSL-SLF (WSL Swiss Federal Research 
Institute 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 

http://www.ethz.ch/
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ved en mer detaljert høydemodell. Der en 1-5 meter 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 brukermanual 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 program-
met 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. 
 
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.  
 
3.7.6 Empiriske modeller for steinsprangrekkevidde 

Empiriske modeller er generelt basert på forhold mellom topografiske faktorer og rekke-
vidden 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 (topp)) ned til 
ytre steinsprangblokk (Figur 10). Det er viktig at vinkelen måles i fallinjen til blokken. 
Vinkelen vil avhenge av underlag, hvor jevne/glatte underlag vil gi flatere vinkel.  
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Figur 10 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 1988 og 1993)  
M = 28-30° (Lied 1977)  
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) og Domaas (1994), hvor det er beskrevet en sammenheng 
mellom rekkevidden S relatert til høyden av fjellsiden H: S = 1/3H + 25 m, der terrenget 
utenfor urfoten (γ) er slakere enn 12° og høyden på fjellsiden H er > 100 m, se Figur 11. 
I tillegg er det sammenhenger stedvis utrykt ved vinkler i fjellsiden mellom topp og 
dalbunn. 
 

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Rekkevidde_vinkler_illustrasjon.png
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Figur 11 Definisjon av topografiske parametere som beskriver terrengprofilet, fra Domaas 
1994. 

 
3.7.7 Flom- og sørpeskred 

Modellering av utvalgte flom- og sørpeskred er utført med modellen RAMMS::DEBRIS 
FLOW, som er nærmere beskrevet i kap.3.7.8. 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.  
 
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 utbredel-
sesområde 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 

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Domaas_1994.png
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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. Beregninger av flom- og sørpeskred er vist i Vedlegg G. 
 
3.7.8 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. 3.7.2 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.  
 
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 sørpe-
skred. Vi har i hovedsak benyttet følgende verdier i våre simuleringer i denne rapporten: 
µ = 0.05 
ξ = 250 − 1000  m /s2 
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Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3 

 

Det er stor usikkerhet i bruk av modellen, og resultatene må tolkes subjektivt. I felt-
arbeidet ser vi ofte at tidligere flomskred har skåret seg dypt ned i løsmasseavsetninger 
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. 
 
3.7.9 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 bør derfor knyttes 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. I dette prosjektet er vurdering av 
jordskredfare basert på terreng og løsmasser, samt spor etter tidligere hendelser. 
 
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. 
 
3.8 Fastsetting av faresoner 
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den 
samlede sannsynlighet for alle typer skred. Grensene som er angitt skal representere det 
beste anslaget som kan gjøres ut fra tilgjengelig kunnskap. 
 
Begrunnelsene for faresonegrenser er ofte sammensatt av både en frekventistisk til-
nærming 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 kunnskaps-
basert 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 sann-
synligheten 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. 
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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 kartlagt 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 – Kjølsdalen 
Kartleggingsområdet Kjølsdalen ligger på nordsiden av Nordfjorden og strekker seg ca. 
700 m fra fjorden og nordover langs vestsiden av Kjølsdalen, og ca. 900 m østover langs 
fjorden (Figur 12). I Kjølsdalen dekker området spredt gårdsbebyggelse (Figur 13), 
mens den delen som strekker seg langs fjorden omfatter boliger og næringsbygg langs 
fjorden, samt deler av et nyere boligfelt i den østlige enden (Figur 14). 
 
Området er omfattet av flere aktsomhetssoner tilgjengelige på NVE Atlas (atlas.nve.no). 
Både NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred, og NVEs nasjonale aktsomhetskart 
for snøskred dekker store deler av området. Aktsomhetssonen for steinsprang omfatter 
derimot kun to mindre områder på sydsiden og vestsiden av åsen Sjønakken (Figur 12).  
 

 
Figur 12 Oversiktskart over kartleggingsområde Kjølsdalen. 
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Figur 13 Foto av den nordlige delen av kartleggingsområdet, tatt fra helikopter fra sør mot 
nord, innover Kjølsdalen. 

 
Figur 14 Foto av den østlige delen av kartleggingsområdet langs Nordfjorden, tatt fra helikopter 
fra øst mot vest. 
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4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet ligger sør og vest for åsen Sjønakken, som når opp i 180-200 moh. 
Åssiden er skogkledt med blandingsskog, mens de nedre delene i Kjølsdalen er dels 
hugget og brukt som beiteland (Figur 13 og Figur 14). Åssiden langs hele kartleggings-
området har bratte skrenter på >45° i de øvre delene. Disse er mulige utløsningsområder 
for steinsprang. 
 
Ingen bekker renner gjennom kartleggingsområdet, og hovedelva i Kjølsdalen påvirker 
ikke området. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Figur 
15). Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført, og eksisterende løsmassekart 
viser kun overveiende bart fjell i den sydøstlige grenen av området, langs fjorden, og 
sammenhengende morenedekke innover i Kjølsdalen (Figur 15). 
 

 
Figur 15 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområde Kjølsdalen (www.ngu.no). 

 

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

NGI er ikke kjent med tidligere kartlegging eller utredninger fra området, med unntak 
av de regionale aktsomhetskartene (https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser). 
 
4.1.3 Skredhistorikk 

Ingen hendelser er registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser).  
 
4.1.4 Modeller og oppsett 

Modellering av steinsprang er utført med programmet RAMMS Steinsprang for kart-
leggingsområdet (Tabell 8), da steinsprang er vurdert å være dimensjonerende faretype 
i det meste av området. Modelleringen gir støtte til vurderinger gjort på bakgrunn av 
observasjoner av terreng og blokker. Beregningene viser maksimal rekkevidde i dette 
terrenget og som har lavere returperiode enn som trengs for faresoneringen. Det er små 
skrenter i området og blokkene får lite fart før oppbremsingen starter.   
 
Tabell 8 Parametere som er benyttet i modelleringen av steinsprang i området. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS::ROCKFALL 
Blokkstørrelse 2 m3 Varierende blokkstørrelse. De største er avlange med kort 

rekkevidde. Mer normal blokkstørrelse er mindre enn 
2m2 

Blokk equant 1.5 og 2m3 Mest avrundet kantet blokk 
2 m terrengmodell Standard gridoppløsning 

 
Resultatene i Vedlegg 1D viser 'total sannsynlighet', 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.  
 
4.1.5 Skredfarevurdering 

Skredfaren i kartleggingsområde Kjølsdalen domineres av steinsprangfare. Kun to 
mindre områder helt i nord-vest og i sør-øst vurderes jordskredfare å være 
dimensjonerende. Ingen hus omfattes av faresonen for årlig sannsynlighet på 1/1000 
eller høyere, men i boligfeltet i sør-øst går grensen for 1/5000 over flere av husene. 
Grensen for årlig sannsynlighet på 1/100 eller høyere er vurdert å ligge utenfor grensene 
for kartleggingsområdet. Som vi ser av skråningen nedenfor utfallsområdene, Figur 1A 
9 i Vedlegg 1A, så er det urmasser med finstoff i skråningen og dette vil dempe energien 

http://www.skrednett.no/
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til steinsprang. Blokkene i området er kantet og ujevne og ventes ikke å nå langt ut i flatt 
terreng.  
 

 
Figur 16 Faresoner for kartleggingsområde Kjølsdalen, Eid kommune (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred). Større kart i Vedlegg 
1E. 

 
4.1.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er den dimensjonerende faretype i det meste av kartleggingsområdet. 
Åssidene rundt Sjønakken er terrassert og har en rekke mindre skrenter der utfall kan 
forekomme. Oppsprekkingstettheten i berggrunnen varierer og blokkstørrelsen vil derfor 
også variere mye. I hovedsak vil oppsprekkingsmønsteret gi kantete, rombeformete 
blokker, ofte ganske flate, noe som reduserer utløpssannsynligheten. Det er en del skog 
i åssidene, som vil virke bremsende, men som ved rotvelt også kan utløse steinsprang. 
Faresonenes utstrekning er basert på observasjoner av de ytterste blokkene, terreng-
helning og modellering med RAMMS Steinsprang. Kantet og ujevn blokkform gjør at 
steinsprang ikke ventes å nå langt ut i det flate terrenget utenfor fjellsiden. Derfor viser 
også beregningene lengre utløp enn det som er mulig i dette området. Innover i 
Kjølsdalen, er det i hovedsak bare 1/5000 sonen som strekker seg noe inn i kartleggings-
området. Unntaket er akkurat i innløpet til dalen, der kartleggingsområdet svinger fra 
øst-vest til nord-sør. Her er terrenget bratt nedenfor et markert utløsningsområde. I dette 
området når 1/1000 faresonen noe lenger ut, men når ikke hus. Et mindre uthus omfattes 
av 1/5000 grensen (Figur 16).  
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Ut mot Riksvei 15, Nordfjordveien, er terrasseringen i forbindelse med anlegg av veien 
og gang/sykkelvei vurdert å stanse eventuelle steinsprang med en årlig sannsynlighet på 
1/1000 eller høyere. Observasjoner av blokker i dette området er usikre, da blokkene 
trolig er flyttet på i forbindelse med veibyggingen. 
 
Tilsvarende vurderinger gjelder videre østover langs riksvei 15. Faresonen for sann-
synlighet 1/5000 strekker seg helt ned til veien 'Stranda' i ett område, der det også er 
utfallsmuligheter fra skrenter på nedsiden av Rv 15.  I et mindre område midt langs den 
vest-øst gående delen av kartleggingsområdet, ved Kjølsdalsstranda, er faresonen for 
1/5000 trukket tilbake. Dette er på grunn av at modelleringen viser kortere utløp i dette 
området, samt vurdering av at eventuelle utfall fra skrenten på nedsiden av veien kun vil 
gi svært korte utløp.  
 
I boligområdet helt i øst av kartleggingsområdet, er flere av tomtene sprengt inn i 
skråningen bak og har således etablert skjæringer, som ikke er vurdert her. Faresonene i 
dette området er basert på mulig utløsning fra de nedre skrentene i åsen bak bebyggelsen, 
og er i tillegg bekreftet av modellering med RAMMS steinsprang. Høyere opp i denne 
delen av lia er terrenget preget av avsatser med 20-25° helning og svært liten utfalls-
sannsynlighet. 
 
4.1.5.2 Jordskred 
Jordskred er vurdert som dimensjonerende faretype i et område helt nord i kartleggings-
området. Bakgrunnen for dette er at det finnes utløsningsområder i lia ovenfor, samt 
observasjoner av lobeformer i terrenget nedenfor som kan skyldes tidligere hendelser. I 
tillegg gjør mangelen på tydelige skrenter steinsprang mindre sannsynlig i dette området. 
 
Jordskred er også vurdert å være dimensjonerende faretype i det smale området på 
nedsiden av Hundshaugvegen, nedenfor boligfeltet i øst. Her finnes mulige utløsnings-
områder og terrenget er bratt nok til at jordskred kan løsne. Det er ikke sett spor etter 
jordskred, men potensialet er der. Vi regner med at hendelser er sjeldne og har kun satt 
på en faresone for 5000 års returperiode.  
 
4.1.5.3 Flomskred 
Flomskred er ikke en aktuell faretype i området. Det renner ingen bekker gjennom kart-
leggingsområdet, og eventuelle problemer hovedelva i Kjølsdalen vil ikke berøre 
området. Kjølsdalen er dessuten såpass flat langt innover, at flom er en langt mer aktuell 
problemstilling enn flomskred. 
 
4.1.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er ikke vurdert å være en aktuell faretype i området, av samme årsaker som 
for flomskred (over). 
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4.1.5.5 Snøskred 
Til tross for at så vel NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred og NVEs aktsomhets-
sone for snøskred dekker en stor del av området, ansees steinsprangfaren å være 
dominerende over eventuell snøskredfare i dette område. Snøskred kan forekomme i 
åssidene rundt Sjønakken, men åssidene er terrasserte og dels skogdekte. Eventuelle 
skred vil derfor være små og ha korte utløp. Det er ingen observasjoner, hverken i felt 
eller historiske, som tyder på et snøskredproblem. NGIs vurdering er derfor at snøskred 
ikke er dimensjonerende faretype noe sted i kartleggingsområdet. 
 
4.1.6 Effekt av skog 

Skogen i åssidene rundt Sjønakken vil kunne ha en bremsende effekt på eventuelle stein-
sprang, men er ikke tett nok til å sikre området, selv om fallhøyden for eventuelle stein-
sprang er relativt liten. I forhold til snøskred vil skogen kunne ha en forhindrende effekt 
på utløsning, og snøskred er heller ikke vurdert som dimensjonerende faretype i noen 
del av området. 
 
4.2 Område 2 – Torvika 
Kartleggingsområde Torvika dekker et område på snaut 400 m x 350 m på nordsiden av 
Eidsfjorden (Figur 17). Området er i hovedsak et boligområde, med enkelte mindre 
gårder i nordlige del (Figur 18). Kartleggingsområdet består av bebyggelse med hager, 
og jordbruksareal i den øvre delen, ved gårdene (Figur 18). Området er ikke berørt av 
NGIs regionale aktsomhetssoner for snø- og steinskredfare, mens NVEs landsdekkende 
aktsomhetskart for hhv snøskred og jord- og flomskred dekker det meste av kart-
leggingsområdet vist på NVE Atlas (atlas.nve.no). Disse siste kartene er ikke basert på 
feltbefaring.  
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Figur 17 Oversiktskart over kartleggingsområde Torvika (fiolett polygon) og omkringliggende 
områder. 

 

 
Figur 18 Oversiktsfoto av kartleggingsområdet Torvika tatt fra helikopter mot nord. Bekken 
gjennom området sees som en smal stripe med utløp rett til høyre for båthavna.  
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4.2.1 Topografi og grunnforhold 

Området er relativt slakt, med mindre enn 15-20° helning i det meste av området nord 
for veien som skiller boligfeltet fra gårdsbebyggelsen. Unntaket er et lite område helt 
nord i feltet, der en rygg har helning på opptil 30° og enkelte mindre skrenter ned mot 
den øverste gården (Figur 18). I den sydlige delen, i boligfeltet, finnes skråninger på 15-
30°, men disse er for ens stor del menneskeskapte, i forbindelse med graving og utfylling 
ved anleggsarbeid i boligfeltet. 
 
En bekk renner sentralt i området, fra nord-øst mot syd-vest først, for så å dreie mot sør 
gjennom boligfeltet. Der den dreier, er den lagt i kulvert over en lengde på ca. 60m 
mellom de to øst-vest gående veiene. Kulverter under veiene nedstrøms for dette har 
relativt god kapasitet, med mål på ca. 1,5 x 1,5m. To større elver, Storelva og 
Stårheimselva, renner ut i fjorden hhv. 200m øst for og 1km vest for kartleggings-
området. Aktsomhetssonen for jord- og flomskred (atlas.nve.no) i området er mest 
knyttet til Storelva. 
 
Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Detaljert kvartær-
geologisk kartlegging er ikke utført, og det regionale løsmassekartet fra NGU viser 
breelv avsetning i SØ, og ellers usammenhengende morenemateriale (Figur 19). Breelv-
avsetningen stammer fra Storelva øst for kartleggingsområdet. 
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Figur 19 Løsmasse- og berggrunnskart for kartleggingsområde Torvika (www.ngu.no). 

 
4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

SGC Geofare har utført en skredfarevurdering for Torvika, som også omfattet mye av 
dette prosjektets kartleggingsområde, i 2015 (SGC/Geofare, 2015). Denne rapporten 
påpeker mulighet for overløp av flom og/eller sørpe langs bekken gjennom område, der 
bekken gjør skarpe svinger. Dette gjelder nord for kartleggingsområdet, og i et punkt 
nedenfor gården Myrold, ovenfor den nordligste øst-vest gående veien. Utover dette er 
området vurdert å ikke ha skredfare. Rapporten konkluderer med at det ikke er fare for 
sørpeskred inn i området. 
 
I tillegg til SGC/Geofare (2015), dekker NGIs regionale aktsomhetskart også dette 
området. Disse er basert på en relativt grov feltbefaring, mens de øvrige, landsdekkende 
aktsomhetskartene kun er basert på terreng- og utløpsmodeller. NGIs aktsomhetssone 
for snø- og steinskred ligger nord for kartleggingsområdet. 
 

http://www.ngu.no/
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4.2.3 Skredhistorikk 

Ingen hendelser er registret i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser). I samtale med Ottar Øien, fikk NGI 
opplyst at det gikk et sørpeskred på jordet nord-vest for kartleggingsområdet, trolig sent 
på 1970 tallet. Dette startet nedenfor skogbrynet, i overkant av et jorde med helning 
inntil 25-30° før det svingte sør-vestover i et søkk i terrenget, i retning mot gården med 
hus nr. 55 og 57. Skredet skadet et gjerde og en slåmaskin som stod parkert, men gjorde 
ellers ingen skade. Det er ingen avsetninger eller andre spor etter skredet i dag, og antatt 
løp er markert basert på den muntlige beskrivelsen til Øien. 
 
Beboer Dagnar Myrold, som har bodd på Myrold hele sitt liv (83 år i 2018), kjente ikke 
til noen skred i området.  
 
4.2.4 Modeller og oppsett 

Det er kun utført modellsimulering av sørpeskred langs det sentrale bekkefaret. Dette 
ble gjort fordi det er et markert potensielt utløsningsområde høyere oppe i åssiden, samt 
at det er en del terrenghindringer og flatere områder før bekkefaret når boligfeltet i nedre 
halvdel av området. Det var derfor viktig å vurdere om et sørpeskred vil ha nok energi 
til å kunne utgjøre en fare i boligfeltet. Vi har benyttet RAMMS Debris flow til å 
simulere sørpeskred, med parametere som gjengitt i Tabell 9. 
 
Tabell 9 Parametere brukt i RAMMS Debris flow for simulering av sørpeskred langs bekken 
gjennom kartleggingsområde Torvika. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS::DEBRIS-FLOW  
Sørpeskred 
Utløsningsvolum: 3600 m3 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
 
4.2.5 Skredfarevurdering 

Faresoner for alle andre farer enn sørpeskred er vurdert å ligge nord for kartleggings-
området. En smal sone med faresoner for nominell årlig sannsynlighet på 1/5000 og 
1/1000 følger bekken sentralt i området, men stanser ved veien ovenfor boligfeltet (Figur 
20). Vurderingen er basert på terrenget og støttet av modellering med RAMMS-Debris 
flow. 
 

https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser
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Figur 20 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i Torvika (mørkest farge er 1000-årsskred, 
lysest farge er 5000-årsskred). Større kart i Vedlegg 2E. 

 
4.2.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er vurdert å ikke utgjøre noen fare. Et område i den nord-vestligste delen av 
kartleggingsområdet har helning lokalt på opp mot 40°, men blotninger av fast fjell her 
er glatt svaberg uten utfallsmuligheter. Steinsprang fra mulige utløsningsområder høyere 
oppe i fjellsidene i nord vil ikke kunne nå kartleggingsområdet, på grunn av terrenget, 
med flate områder og en markert rygg rett nord for området. 
 
4.2.5.2 Jordskred 
Enkelte skråninger mellom bebyggelsen i boligfeltet har helning som er bratt nok til at 
små jordskred potensielt kan utløses. Imidlertid er mange av disse skråningene laget 
under etableringen av boligfeltet. Det er blottet fast fjell flere steder, og NGI anser ikke 
jordskredfare som aktuell en faretype her. 
 
4.2.5.3 Flomskred 
Flomskred kan forekomme langs bekkefaret sentralt i området, men sannsynligheten for 
at disse skal passere terrenget rett nord for det definerte kartleggingsområdet og nå 
bebyggelsen, vurderes som mindre enn for sørpeskred (nedenfor). 
  
4.2.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan utløses fra de flate myrområdene som bekken gjennom området kommer 
fra, 7-800 m NNØ for kartleggingsområdet. Et stort sørpeskred vil kunne passere de 
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mindre bratte områdene rett nord for kartleggingsområdet og nå inn på jordene i den 
øvre delen av området. Dette er bekreftet med modellering vha. RAMMS Debris flow 
(vedlegg 2D). Imidlertid viser også modelleringen at et sørpeskred utløst i myrområdene 
ikke vil ha hastighet eller trykk nok til å gjøre skade nedenfor den øvre veien i området, 
og derfor ikke utgjøre noen fare for boligfeltet nedenfor. SGC Geofare konkluderte i sin 
rapport at det kunne løsne sørpeskred, men som ikke kunne nå inn i området på grunn 
av svingete elv og at sørpeskred ville gå ut av bekkeløp og stoppe i skogen. NGI har 
utført en beregning av sørpeskred og selv om skredene vil være små, tyder beregningen 
på at de kan de nå inn i kartlagt område, men uten å nå eksisterende bebyggelse. Det 
regnes som sjeldne hendelser og sørpeskred med 1000 års returperiode kan komme ned 
og følge tett inntil bekkeløpet. Faresonen for sørpeskred med 5000 års returperiode vil 
kunne bre seg litt ut til siden for bekkeløpet, men heller ikke nå eksisterende bebyggelse. 
 
Eventuelle sørpeskred (eller flomskred) fra Storelva, øst for kartleggingsområdet, vil 
ikke utgjøre noen fare vest for idrettsbanen. Topografien i området tilsier at selv sjeldne 
store sørpeskred vil dreie ned mot sjøen øst for kartlagt område. 
 
4.2.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke vurdert å utgjøre noen fare i dette kartleggingsområdet. Det er ingen 
store utløsningsområder som vil gi skred i retning bebyggelsen, og terrenget vil 
forhindre eventuelle mindre skred å nå området.  
 
4.2.6 Effekt av skog 

Skogen vil ikke ha noen vesentlig effekt på eventuelle sørpeskred, som er den dimen-
sjonerende faretype i kartleggingsområde Torvika. 
 
4.3 Område 3 – Skårhaug – Prestmarka  
Kartleggingsområde 3, Skårhaug – Prestmarka består av boligfelt og noen gårdsbruk 
nord for Nordfjordeid sentrum (Figur 22). Området ligger inntil foten av et 700 – 800 m 
høyt fjellparti og strekker seg ned til Nordfjordvegen ved sjøkanten. Det definerte kart-
leggingsområdet strekker seg ca. 2,2 km langs fjellsiden og er ca. 1 km bredt på det 
meste. Vestlig del av kartleggingsområdet består av jordbruksland med gårder, og skog-
kledd dalside i nord. Området deles av Fargarelva som kommer ned på Skårhaugneset. 
Østlig del av området ligger under Prestefjellet (Figur 21). 
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 Figur 21 Oversiktskart over kartleggingsområde Skårhaug - Prestmarka. 

 

 
Figur 22 Foto tatt fra helikopter, fra øst mot vest, over boligfeltene i Prestmarka. 
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NVEs aktsomhetssoner på (atlas.nve.no) for snøskred og jord- og flomskred, samt NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprangfare dekker hele kartleggingsområdet. NVEs 
aktsomhetssone for steinsprang dekker også størstedelen av området, med unntak av et 
felt rundt de to vestligste gårdene. 
 
4.3.1 Topografi og grunnforhold 

Nord for kartleggingsområdet stiger dalsiden bratt opp mot fjell som når over tregrensa, 
med Skårhaugnakken (550 moh.) i vest og Prestenakken i øst (700 moh.). Midt i området 
ligger en stor skålform med dypt nedskåret elveløp (Elvagjølet). Dalsidene er skogkledd 
med mye løvskog og med et granfelt i midtre deler på begge sider av Fagrarelva og lengt 
øst i området. Øst i området renner Kiselva, som starter i botnen under Tortenholvarden.  
 

 
Figur 23 Løsmasse- og berggrunnskart over Skårhaug - Prestmarka (www.ngu.no) 

 

http://www.ngu.no/
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Berggrunnen består av øyegneis og granitt i det meste av området, og i fjellområdene i 
nord, mens de østligste delene har diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Figur 23). 
Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført i området, og det relativt grove 
løsmassekartet viser usammenhengende morene i en stor del av området, elve- og bekke-
avsetninger, skredmateriale og med en del bart fjell øverst (Figur 23).  
 
4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Det er utført en rekke undersøkelser i Eid kommune og i Prestmarka spesielt (Tabell 10). 
Dette henger sammen med jordskredet i 1975 som avstedkom omfattende sikrings-
arbeider ovenfor Prestmarka boligområde. Det er uført flere i undersøkelser og kart-
legginger i området og også mot Skårhaug. Det er tidligere laget faresone for Prestmarka 
for 1000 års returperiode. 
 
Tabell 10 Skredrapporter fra kartleggingsområde Skårhaug – Prestmarka 

Tittel Prosjektleder/ 
Forfatter 

År Prosjekt-/ 
Rapportnummer 

Vurdering av skredfare og sikring, 
Prestmarka Eid kommune 

Domaas, U 2011 20110933 

Forprosjekt. Vurdering av wirenett og 
fangvoll 

Lied, K, 
Domaas, U, 
Johnsson, A 

2012 20110933-00-5-R 

Skredfarevurdering for Indre Skårhaug, 
Nordfjordeid, Eid  

Issler, D 2009 20091168 

Skredfarevurdering med faresonekart Issler, D, 
Domaas, U 

2009 20091168-00-17-R 

Skredfarevurdering Prestmarka, 
Nordfjordeid 

Domaas, U 2006 20061804 

Prestmarka, Nordfjordeid. Vurdering av 
steinsprangfare. 

Domaas, U 2007 20061804 Notat 
2007-01-30 Rev. 1 

Vurdering av stabilitet i ur på Skårhaugnes i 
Eid 

Larsen, J, O 2000 20001240 

Skårhaugnes i Eid kommune. Skredfare ved 
utvidelse av steinbrudd 

Larsen, J, O 2000 20001240-01 

Steinskred i Prestefjellet, Nordfjordeid, Eid 
kommune. 

Lied, K 1975 75449 

Sikringstiltak mot steinskred i Prestemarka, 
Eid kommune - Ferdigbefaring 

Lied, K 1977 75449-03 

Steinskred i Prestefjellet, Nordfjordeid, Eid 
kommune. 

Lied, K 1976 75449-02 

Steinskred i Prestefjellet, Nordfjordeid, Eid 
kommune. 

Lied, K 1975 75449-01 
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4.3.3 Skredhistorikk 

Den største registrerte hendelsen på Prestmarka var i 1975, da to hus ble truffet i 
Prestmarka boligfelt (Tabell 10). Skredhendelsen er plassert i kartet på Myklebust, men 
kom ned ved hus 102B i Prestmarka boligfelt. Denne skredhendelsen er flyttet til riktig 
lokasjon i registreringskartet (Vedlegg 3C).  
 
Tabell 11 Skredhendelser fra Skårhaug - Prestmarka, registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser). Teksten er noe forkortet. 

Område Skred-type År Kild
e 

Beskrivelse 

Skårhaug- 
Prestmarka 

Nordfjordeid 1975 NGU Eid. På Nordfjordeid gjekk om lag kl. 11.00 
den 29. oktober eit stort jord- og steinras 
frå Prestefjellet, som ligg i ei åsside over 
Nordfjordeid. Eit bustadhus i Prestemarka 
(Prestebøen) vart råka og sopt av grunn-
murane. Huseigaren På Sandes høyrde 
duren av raset og sprang for å varsle og var 
hos grannen akkurat då stein og skog slo det 
nye huset hans i pinneved. Nabohuset 
Røberg gjekk så vidt klar, meg vegen vart 
rasert. Steinmassane stogga mot veggen til 
neste hus, gav berre mindre skadar her. 50 
menneske vart evakuert. Det har ikkje kom 
ras her sidan, men sikringsvollar er bygde og 
vegane lagt om.  

 
4.3.4 Modeller og oppsett 

Modellering av snøskred, steinsprang og sørpeskred er utført med RAMMS-modellen 
for kartleggingsområde Skårhaug- Prestmarka. For steinsprang er modelleringen kjørt 
for utløp fra potensielle utløsningsområder langs skrentene over skogen i nord og 
nordvest. Modelleringen av 'total sannsynlighet' viser lav sannsynlighet for at 
steinsprang skal nå kartleggingsområdet. Her er ikke effekten av sikringen tatt med. 
RAMMS modellering av snøskred (Tabell 12) viser at snøskred kan har retning ned mot 
Myklebust langs Fagrarbekken og langs Kiselva (Vedlegg 3D). Beregningene er 
konservative og viser lange utløp. Skredområdet under Skårhaugnakken har stor 
spredning og vil neppe nå så langt som beregningen viser. 
 
Modellsimulering av sørpeskred er utført langs de sentrale bekkefarene som kommer 
ned i Fagrarbekken. I tillegg er det utført beregning av sørpeskred i Kiselva og 
Myklebustdalen. Det er flere utløsningsområder og de mest sentrale er valgt for 
beregning. Utløsningsområdene er valgt der smeltevann og regn kan bygge seg opp i 
snødekket og føre til utløsning. Det er viktig å se hvordan sørpeskred kan spre seg ut 
nede ved bebyggelsen som et supplement til den topografiske vurderingen. Vi har 

http://www.skrednett.no/
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benyttet RAMMS Debris flow til å simulere sørpeskred, med parametere som gjengitt i 
Tabell 12. 
 
Tabell 12 Parametere benyttet i modelleringen av snøskred, steinsprang og sørpeskred for 
Skårhaug - Prestmarka. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: AVALANCHE 

Tortenholvarden: To 
løsneområder: 60.000 m3 og 
125000 m3.  
Flere løsneområder i skåla 
(ned Fagrarelva). Det største 
er på 30.000 – 60.000 m3.  

Utløp ned fjellsiden og stopper ned mot boligfeltet og 
svinger ved Myklebuståsen. 
 
Supplerer vurderingen med tidligere beregninger og 
skredfarevurdering (NGI sak: 20091168). 
 

Bruddhøyde 1,5 m og 1,0 m 
(Tortenholvarden).  
Bruddhøyde 1,5 m øverst i 
skåla. Retur 330 år (sjelden). 

Mye snø øverst i fjellsiden ved øverste utløsningsområde, 
noe mindre snø for det lavere området. 

5 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 Mye mellomstore steinblokker i området ovenfor 

Prestmarka boligfelt 
Kantet blokk Kubisk (litt avlang) blokkform 
2 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Sørpeskred 
Utløsningsvolum: 2500, 5000, 
9000 og 12000 m3 (områdene 
angitt fra vest til øst) 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Sørpeskred 
Utløsningsvolum (fra vest mot 
øst): 2500 m3  
10000 m3 (Fagrarelva). 
10500 m3 (Presteelva), 
23000 m3 (Myklebustdalen) 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m for tre utløsningsområder, 
unntatt for sørpeskredet i Prestelva som er på 2 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
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4.3.5 Skredfarevurdering 

I Skårhaug – Prestmarka er steinsprang dimensjonerende skredtype ovenfor boligfelt 
Prestmarka og ovenfor bebyggelsen lengst vest i området. Snøskred, flomskred og 
sørpeskred kan komme ned hovedbekkeløpene og flom- og sørpeskred når ned til sjøen, 
mens snøskredene stopper høyere opp (Figur 24). 
 

 
Figur 24 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i kartleggingsområde Skårhaug -
Prestmarka, Eid kommune (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, 
lysest farge er 5000-årsskred). Større kart finnes i Vedlegg 3.1E og 3.2E. 

 
4.3.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er vurdert og modellert med RAMMS Rockfall, og er dimensjonerende 
faretype vest i området ved Ytre Skårhaug. Det er utviklet en stor ur fra steinsprang og 
nede ved steinbruddet ligger det blokk på flere ti-talls kubikkmeter. Bortsett fra noen 
spredte blokker på nedsiden av bygdeveien og ovenfor gårdsbebyggelsen ligger de fleste 
ytre blokkene litt utenfor urfoten. Sprekkeretningene i dette området tilsier kantede 
blokker på noen kubikkmeters størrelse. De aller største blokkene i området regner vi 
med inntreffer meget sjelden.  
 
Steinsprang ovenfor Prestmarka boligfelt kan inntreffe og blokkene her har også kantet 
form. Utfallsområdene er relativt lave skrenter og fallhastigheten blir derfor ikke spesielt 
stor. Mye urmateriale nedover i fjellsiden demper også energien i utfallene. Steinsprang 
med 1000 års returperiode regner vi ikke vil nå boligfeltet. I et smalt område vest for 
Prestemarka boligfelt er det observert steinblokker ned i bebyggelsen og en del ovenfor 
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veien i boligfeltet. Her er steinsprang dimensjonerende. Steinsprang med 1000 års 
returperiode vil stoppe ovenfor veien og for 5000 års returperiode vil passere skogsbil-
veien og gå ned på jordet. Beregningene av steinsprang med RAMMS indikerer også at 
steinsprang maksimalt kan gå et stykke ned på jordet her. 
 
4.3.5.2 Jordskred 
Jordskred er dimensjonerende faretype i Prestmarka sentralt i området. Her har løsmas-
sene i uren på to steder glidd ut og en av utglidningene har nådd ned i bebyggelsen. 
Imidlertid er området sikret mot jordskred liknende det som inntraff i 1975. Vest for 
Prestmarka boligfelt er det registrert et par eldre jordskredavsetninger og dette er 
dimensjonerende faretype vestover mot Fargarelva. Trolig er hendelsen i 1975 en 
sjelden hendelse, ettersom det ikke er spor etter tilsvarende hendelser nede i 
bebyggelsen. Faresonen for jordskred med 1000 års returperiode er derfor lagt ovenfor 
bebyggelsen der sikringen er etablert. For faresonen for jordskred med 5000 års 
returperiode er vi usikre på om sikringen holder og har valgt å legge den så langt ut som 
til dit jordskredet fra 1975 nådde. 
 
Det er to mindre jordskredområder vest for Fagrarelva på Ytre Skårhaug. I det vestligste 
er det tydelig spor i utløsningsområdet og spor i terrenget ned mot gårdsveien til Ytre 
Skårhaug. Det andre området er ovenfor Ytre Skårhaug, men her er det vanskelig å se 
spor etter tidligere aktivitet. Jordskred er dimensjonerende her. For det vestligste 
området har vi lagt faresonen for 1000 år returperiode rundt avsetningen av tidligere 
hendelse og 5000 års returperiode ned til gårdsveien. Det skyldes at terrenget er fortsatt 
en noe bratt. 
 
4.3.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende for 100 års returperiode langs de to hovedbekkeløpene. 
Disse vil for det meste følge bekkeløpene slik de er i dag og i liten grad gå noe vesentlig 
til side for bekkeløpene.  
 
Langs Prestelva har vi vurdert topografien i området sammen med skyggekartet og sett 
at flomskred tidligere har lagt ut materiale og gravd kanal i vestlig retning nede i 
bebyggelsen. Dette skyldes store flomskred som inntraff like etter avslutningen av 
istiden og når det fortsatt lå mye løsmasser i fjellsiden og før vegetasjonsdekket var 
etablert. Vi regner ikke med slike hendelser i fremtiden, siden løsmassene for en stor del 
ble tatt ut i disse hendelsene, samt at det i dag er mye vegetasjon i fjellsiden som binder 
løsmassene. Faresonen for 1000 års returperiode styres av etablert kanal langs 
bekkeløpet og holder seg utenom etablert bebyggelse. Faresonen for 5000 års retur-
periode vil også for det meste kunne følge bekkeløpet, men vil ikke spre seg så mye ut 
som sørpeskred. Vi regner ikke med at sjeldne flomskred skal kunne spre seg ut i vestlig 
retning slik de største flomskredene gjorde etter avslutningen av istiden. Både flomskred 
og sørpeskred regnes som dimensjonerende for faresonen for 1000 års returperiode. 
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4.3.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er vurdert å være dimensjonerende faretype langs hovedbekkeløpene 
Fargarelva og langs Prestelva (Kiselva) for 1000 og 5000 års returperiode. Elveløpene 
går gjennom undersøkelsesområdet og sørpeskred kan spre seg ut til sidene for hoved-
løpet.  Topografien langs bekkene indikerer hvor sørpeskredene kan spre seg ut og hvor 
de holder seg i løpet. Utløsningsområdene er ikke spesielt store, men de ligger høyt til 
fjells og erfaringen med slike er at de drar med seg snø og vann nedover i bekkeløpene 
og blir større. Faresonen for 1000 års returperiode gjelder sørpeskred ned forbi 
Myklebust langs Fargarelva og nedenfor Smalebruvegen langs Prestelva. Sørpeskredene 
kan dra med seg snø nedover bekkeløpet og også erodere og føre med seg en del 
løsmasser.  
 
Faresonen for 1000 års returperiode styres i hovedsak av etablert kanal langs bekkeløpet 
og holder seg utenom etablert bebyggelse (Figur 25).  Faresonen for 5000 års 
returperiode vil kunne nå litt utenfor bekkeløpet, men kan gå ut av hovedløpet og følge 
gamle bekkeløp som ligger nær inntil dagens bekkeløp. Beregnet utbredelse av 
sørpeskred nede i bebyggelsen følger for en stor del terrenget, men går utenfor 
bekkeløpet der terrenget har lite overhøyde. Faresonen for 5000 års returperiode favner 
det meste av utbredelsen til beregningene.  
 

 
Figur 25 Prestelvas løp har elveforbygning gjennom bebygd område. 
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4.3.5.5 Snøskred 
Snøskred er dimensjonerende faretype der Fagrarelva kommer inn i undersøkelses-
området og nedover mot Myklebust. Snøskred er også dimensjonerende for faresonen 
øverst i undersøkelsesområdet for Prestelva. Modelleringen av snøskred med RAMMS 
bekrefter disse vurderingene. Faresonen for 1000 års returperiode bestemmes øverst i 
feltet av snøskred og nedover til sjøen av sørpeskred.  
 
RAMMS-beregningene av snøskred som kommer ned ved Frustenstølen og mellom 
Indre og Ytre Skårhaugsetra mister mye av sin energi i slakere terreng før de når ned 
forbi stølene. Gjølet som går videre nedover mot bebyggelsen er smalt, har bratte sider 
og svinger mye. Dette bremser skredene mye, noe også beregningen viser. Vi har derfor 
antatt at snøskred som kommer ned gjølet ikke er dimensjonerende for kartlagt område.  
 
Snøskred fra Prestenakken som kommer ned øst for Fagrarelva vil beregningsmessig 
komme ned mot bebyggelsen. To utløsningsområder som hver seg er rundt 10000 m2 
regnes som små og vil i moderat grad rive med seg mye snø. Når slike skred går inn i 
skogen vil de bremses opp. Skredet vil i sjeldne tilfeller nå inn på dyrka mark ovenfor 
gårdene på Øvre Skårhaug øst for elva. Beregningsmessig vil de stoppe opp før de når 
gårdshusa. Faresonen for 1000 års returperiode vil være ovenfor kartlagt område, både 
fordi skredene er små og fordi skogen virker bremsende. Faresonen for 5000 års 
returperiode vil bli ned på jordet ovenfor gårdsbebyggelsen. Dette skyldes også at 
terrenget slaker noe av. 
 
4.3.6 Effekt av skog 

Granfeltet i midtre og østre deler av området har en viss betydning for å dempe omfanget 
av skred, selv om vi ikke regner med at snøskred kan stoppes helt av skogen. Skogen vil 
også ha en bremsende effekt på utløp av steinsprang. Store snøskred vil utløses i de 
høyere områdene nord for kartleggingsområdet, og skogen vil ha en viss men liten 
bremsende virkning. Skogen vil heller ikke ha noen vesentlig dempende effekt for faren 
for flomskred og sørpeskred sentralt langs bekkefarene, men her er også lite skog i dag. 
 
4.4 Område 4 – Lindvika 
Kartleggingsområde Lindvika ligger langs nordsiden av Hornindalsvatnet, og strekker 
seg ca. 500 m i øst-vest retning og er ca. 200 m bredt (Figur 26). Tre gårder ligger 
innenfor området, to gårder ligger i ett tun i den vestlige delen og en gård ligger i østlig 
del (Figur 27). Kartleggingsområdet består i hovedsak av jordbruksarealer, men med 
skogkledde fjellsider i nord. Hele området ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for 
snøskred, og store deler av området berøres også av aktsomhetssonene for steinsprang 
og for jord- og flomskred (atlas.nve.no). NGIs aktsomhetssone for snø- og steinskred 
'frigir' i hovedsak kartleggingsområdet, med unntak av et lite område i det nord-østre 
hjørnet. 
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I samtale med to generasjoner Lindvik på gården Lindvik fikk vi opplyst at alle tre 
brukene opprinnelig lå samlet fra 1700-tallet, men at bruk 2 var skilt ut og bygget lenger 
øst på 1930 tallet.  
 

 
Figur 26 Oversiktskart som viser kartleggingsområdet (lilla ramme) på nordsiden av 
Hornindalsvatnet. 
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Figur 27 Foto over kartleggingsområde Lindvika, tatt fra helikopter mot nord. Den røde rammen 
viser ca. kartleggingsområdet. 

 
4.4.1 Topografi og grunnforhold 

Det meste av kartleggingsområdet har helning på mindre enn 15°, og nesten hele 
området er slakere enn 30°, med unntak av enkelte skrenter langs den nordlige grensen 
for området, samt et lite parti nordvest for den østligste gården, med enkelte småskrenter 
med blottet fjell vest for gården. Begge sistnevnte skrentområder er godt synlige i 
helikopterfotoet (Figur 27). Et par mindre bekkefar drenerer gjennom området i øst, 
mens en noe større bekk fra Skarvatnet følger kartleggingsområdets vestlige grense 
(Figur 26 og Figur 27). 
 
Fjellsiden nord for kartleggingsområdet danner et dalsøkk opp mot Skarvatnet og videre 
innover mot Lindviksetra. På vest- og østsiden av dalføret når henholdsvis Lemmane og 
Jursteinen opp til 730 moh., med skogkledde lier ned mot Lindvika. Skogen er i 
hovedsak blandingsskog av furu- og løvskog. Under besøk på Lindvik ble vi vist bilder 
fra 1883 (Figur 28) og 1909, som begge viste at lia bak gårdene var nesten uten skog for 
ca. 100 år siden. 
 
Berggrunnen i hele området er grunnfjell, bestående av øyegneis og granitt (Figur 28). 
Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført i området, og løsmassekartet er 
følgelig ganske grovt. Det viser sammenhengende morenedekke i jordbruksområdene 
ned mot Hornindalsvatnet og et tynt dekke av humus og torv over bart fjell i nordlig og 
østlig del av området (Figur 28). 
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Figur 28 Løsmasse - og berggrunnskart over kartleggingsområde Lindvika (www.ngu.no). 

 
4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Med unntak av NGIs oversiktskartlegging av aktsomhetsområder for snø- og steinskred, 
er vi ikke kjent med andre utredninger eller kartleggingsjobber i Lindvika. 
 
4.4.3 Skredhistorikk 

Den nasjonale skreddatabasen har ingen registrerte hendelser i kartleggingsområde 
Lindvika. Ca. 500 m øst for området er et steinsprang registrert mot veien (Vei 664), 
mens ytterligere et steinsprang og et jordskred er registrert ca. 1,5 km øst for området, 
begge i 2004.  
 

http://www.ngu.no/
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Nordvest for Lindvika gård (Gnr/Bnr: 58/1, Figur 29) er det flomskredavsetninger 
(Svoraflata). Ifølge Inge Lindvik fortalte hans far, Martin, om et "gammelt ras": 
 

"tidspunktet var rundt utskiftinga av Bruk 2 i 1860-åra. Raset kom ned vest for husa 
og husa sto trygt. Raset gikk ned mot naustet (står ikke der i dag). På slutten av 1800-
tallet ble det holdt geiter og det det var "slett for skog" i fjellet over garden (Figur 
28). Uten skog er området mer utsatt for flomskred." 

 
Det er ikke kjent at det har gått flom i elva vest for gården (Ref.: Inge Lindvik). 
 

 
Figur 29 Garden Lindvik 1883 med Bruk 1,2 og 3 (Foto Lars Brendefur). Foto fra 1909 viser for 
det meste samme bygninger (Foto J. Hellebust). "Ladene til bruk nr 1 og 2 vart rivne det året. 
1909 var første året at jorda vart teke i bruk etter ny utskiftning." 

 
Ved Ystebø sto det ei stove på Annetufta. Her har det gått sørpeskred. Dette er på 
innmarka like vest for det undersøkte området. Det er en forsenkning i dette området 
som starter i lia ovenfor dyrkamark og som går ned til sjøen. Dette kan ha vært området 
for sørpeskredet (Ref.: Inge Lindvik). 
 
Ved "Hjellkvija" falt det ut stein i rundt 1920-1930. Blokker kom ned i utmarka. Det 
kom ikke blokker ned til gårdshusa (Ref.: Inge Lindvik). Denne hendelsen er ikke 
stedfestet og derfor ikke avmerket på kart eller i skredhendelsesdatabasen. 
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4.4.4 Modeller og oppsett 

Dimensjonerende faretyper i området er steinsprang og flomskred. Flomskred kan fore-
komme langs bekkefarene i området og vil i hovedsak følge disse. Flomskred er 
modellert for tre områder og vurderingen av faresonene er basert på feltobservasjoner 
og terrenget langs bekkefarene samt resultatet fra beregningene. Der er særlig hvorledes 
beregningene viser at flomskred følger terrenget som vektlegges.   
 
Steinsprang er modellert med RAMMS Rockfall (Tabell 13), med mulig utløp fra alle 
skrentområder i fjellsidene nord for kartleggingsområdet. 
 
Tabell 13 Parametere brukt i modelleringen med RAMMS Rockfall og RAMMS flomskred. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 En del større blokk ovenfor steingard ovenfor husa på 

Lindvika gård. 3 m3 er blant de største blokkene. 
Rund, kantet blokk 
Medium vegetasjon: Medium 
Forest (35 m2/ha) 
Tynn vegetasjon: Open Forest 
(20 m2/ha) 

Mye kantet ujevn blokk i ura ovenfor Lindvika gård 
I dag er fjellsiden bevokst med noe lauvskog og furu. Noe 
tett skog og noe åpen skog 

2 m terrengmodell Standard gridcellestørrelse 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Flomskred 
Utløsningsvolum: 1500, 1400, 
1200 m3 (områder angitt fra 
vest til øst) 
Densitet: 1600 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 0,5 m. 

µ = 0.20 og ξ = 400 Friksjonsparametere som er tilpasset flomskred, uten 
kohesjon. 

1 m terrengmodell God oppløsning i forhold til terrenget. 
 
Resultatene i Vedlegg 4D viser 'total sannsynlighet', 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.  I dette 
området er det spesielt tydelig hvordan forsenkningene samler mulige steinsprangbaner. 
Modelleringen viser også at steinsprangfaren inn i kartleggingsområdet vil komme både 
fra de øverste skrentene i fjellsiden og de nederste skrentene. 
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4.4.5 Skredfarevurdering 

Faresonene i kartleggingsområde Lindvika er definert av fare for steinsprang og flom-
skred. Bebyggelsen i området berøres ikke av faresonen for årlig sannsynlighet på 
1/1000, men mesteparten av det vestlige gårdstunet er vurdert å ligge innenfor 1/5000 
faresonen. Faresonen for årlig sannsynlighet på 1/100 eller høyere dekker bare et lite 
område nord i kartleggingsområdet, og er definert av steinsprangfare fra de nærmeste 
skrentene (Figur 30).  
 

 
Figur 30 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område Lindvika i Eid kommune (mørkest 
farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred). 

 
4.4.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang kan forekomme fra skrenter i flere nivåer i åssiden nord for kartleggings-
området. Steinsprang er vurdert å være dimensjonerende faretype i nordlige og sentrale 
deler av området. Dette er i hovedsak vurdert ut fra observasjoner av blokk og ur i 
terrenget, samt tilstedeværelsen av mulige utløsningsområder. Modellering med 
RAMMS Rockfall er benyttet i tillegg og er med å definere faresonene. Rekkevidden av 
steinsprang kan teoretisk nå langt her. Observasjoner av steinblokker og kun en 
rapportert skredhendelse, tilsier at gårdstunet Lindvik i liten grad er utsatt for 
steinsprang. Trolig er utfallssannsynligheten lav. Små skrenter med liten fallhøyde gjør 
at blokkutfall får liten fart og stanser raskt opp. En beregning på profil med α/β- 
modellen for steinsprang tilsier at steinsprang fra de nederste skrentene kan nå ned til 
veien som går mellom byggene på gården. Steingarden ovenfor gårdshusa vil dempe 
steinsprang noe og faresonen for 1000 års returperiode legges derfor ovenfor gårdshusa. 
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Samme modell indikerer at vi ikke kan se bort fra at sjeldne steinsprang kan nå lengre 
og faresonen for 5000 års returperiode er derfor lagt lengre ned på gården.  
Modelleringen med RAMMS Rockfall indikerer mulige utløp lenger enn til gårdstunet, 
men sannsynligheten er så vidt lav at 1/5000 faresonen er vurdert å ikke gå vesentlig 
lenger enn til gårdstunet. 
 
I den østlige delen av området kan steinsprang utløses fra den lokale skrenten nord for 
husene, og dette definerer faresonene i et mindre felt rett nedenfor skrenten. For øvrig 
er det flomskred som er dimensjonerende for så vel 1/1000 som 1/5000 faresonene vest 
og øst for husene. 
 
4.4.5.2 Jordskred 
Jordskred kan potensielt forekomme i noen av de brattere partiene i området, men er 
ikke vurdert å være dimensjonerende faretype. Høyere oppe i lia nord i området, er løs-
massedekket svært tynt, med mye blottet fjell. 
 
4.4.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende faretype langs bekkefar i tre områder innenfor kart-
leggingsområdet. Modellering er utført, og vurderingene av utbredelsen er basert på 
bekkefarene i områdene, mulige utløsningsområder høyere oppe i åssiden, og at det er 
morfologiske spor etter tidligere hendelser, i form av lobeformede avsetninger. I det 
vestlige området er faresonen definert av bekkeløpene, både hovedløpet, og et mindre, 
som tar av fra hovedløpet sør-østover, i retning mot gården. Beregningene viser at 
flomskred kan spre seg utover løsmasseviften ovenfor gårdsbebyggelsen og komme ned 
til side for låven. I dette området er det tydelige avsetningsformer etter flomskred. Den 
historiske hendelsen fra 1860-årene er også vektlagt i faresoneringen og er markert i 
kartet, ettersom det ble påpekt skredet gikk ned mot naustet. Flomskredavsetningene 
ligger ned mot gården og har dreid ned mot vatnet. Spor i terrenget viser hvor 
flomskredet gikk selv om sporene er svake nede på dyrket mark. 
 
Faresonen for 100 års returperiode ligger oppe på viften utenfor kartlagt område, siden 
vi antar store flomskred er sjeldne hendelser. Dette skyldes at det i dag er mye skog i 
området og at nedslagsfeltet er beskjedent, samt at Skarvatnet virker som en buffer ved 
mye nedbør. Faresonen for 1000 års returperiode inkluderer informasjonen om 
skredhendelsen fra 1860-årene som er vektlagt og derfor legges faresonen ned mot 
vatnet. Faresonen for 5000 års returperiode trekkes noe ut i østlig retning for å favne det 
vi ser som ytre grense basert på en topografisk vurdering og hvor det kan sees en 
forhøyning eller ryggform ned mot vatnet nedenfor låven på gården.  
 
Likeså er avsetningsformer etter tidligere flomskred langs bekkefar i både den sentrale 
og de østlige delene av området brukt som grunnlag for å trekke faresonene såpass lang 
inn i området her. Beregningene viser at flomskred stopper på utflatingene i foten av 
fjellsiden like innenfor kartlagt område. Spor i terrenget typer på at flomskredene kan 
nå ned til vatnet. For faresonen for 1000 og 5000 års returperiode har vi derfor valgt å 
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la de gå ned til vatnet og sideveis utbredelse er valgt ut fra en vurdering av topografien 
i området. 
  
4.4.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan utløses fra et lite område nært utløpet av bekken fra Skarvatnet, men er 
vurdert å ikke være en dimensjonerende fare i noe av kartleggingsområdet. Flomskred 
er vurdert å utgjøre en større fare, og er dermed dimensjonerende. 
 
4.4.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke vurdert å utgjøre noen fare i området, da det mangler potensielle 
utløsningsområder.  
 
4.4.6 Effekt av skog 

Skogen i åssiden består av blandingsskog, gran og furu, samt bjerk og or. Skogen kan 
ha en bremsende effekt på mindre steinsprang, men kan, ved rotvelt, også utløse stein-
sprang. Under befaringen gjorde vi beboerne på Lindvik oppmerksomme på en blokk 
som lett kunne avløses ved bevegelse i et tre som sto inntil blokka, og der treet burde 
felles. For flomskred vil skogen ikke ha betydning, mens den vil ha en hindrende effekt 
på mulige små snøskred, som uten skog, kunne løsne fra mindre bratte områder i 
åssidene. Vi har tatt med skog på øst- og vestsiden av kartlagt område der hvor vi mener 
skogen har skreddempende effekt og vil påvirke faresonene om den blir borte.  
 
4.5 Område 5 – Melheim 
Kartleggingsområdet Melheim ligger på nordsiden av Hornindalsvatnet. Det definerte 
området er ca. 1,3 x 0,4 km i VSV – ØNØ retning (Figur 31). Området består i hovedsak 
av jordbruksareal, med spredte gårder (Figur 32). Både NGIs aktsomhetssone for snø- 
og steinskred og NVEs aktsomhetssoner for hhv. snøskred og steinskred dekker området 
i sin helhet, mens aktsomhetssone for jord- og flomskred dekker hele den østligste delen 
av kartleggingsområdet (NVE Atlas, atlas.nve.no). 
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Figur 31 Oversiktskart over kartleggingsområde Melheim. 

 

 
Figur 32 Oversiktsfoto over Melheim, tatt fra helikopter mot NV. Ca. kartleggingsområde 
markert med rødt ramme. 



 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 73  

4.5.1 Topografi og grunnforhold 

Det meste av jordbruksarealet i kartleggingsområdet har en helning på 15-25°, med 
enkelte brattere skrenter.  Utenfor jordbruksområdene stiger dalsidene opp til over 800 
moh. med Raudgrøtegga på 864 moh. som det høyeste punktet. Dalsidene er skogkledd 
opp til tregrensa, i hovedsak av løvskog, med noe plantet gran (Figur 32). Flere mindre 
bekker drenerer gjennom den østlige delen av området. 
 
Berggrunnen består av øyegneis og granitt / foliert granitt (Figur 33), og stryker VSV – 
ØNØ, altså i samme retning som dalsidene. Dette sees tydelig i form av rygger og 
skrenter i terrenget (Figur 32), og det skaper også vertikale skrenter som er potensielle 
utløsningsområder for steinsprang. Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført, 
og løsmassekartet viser morenedekke, usammenhengende i det meste av området, men 
tykkere og sammenhengende i sør-øst. Det nord-vestre hjørnet, som også er utenfor det 
dyrkede området, er hovedsakelig karakterisert av bart fjell (Figur 32). 
 

 
Figur 33 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområde Melheim. 
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4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Med unntak av de regionale aktsomhetskartene som er nevnt ovenfor (Kap. 4.5), er ikke 
NGI kjent med tidligere utredninger eller kartlegging i dette området. 
 
4.5.3 Skredhistorikk 

I den nasjonale skreddatabasen (https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser) er kun 
isnedfall på hovedveien (vei 664) langs vatnet registrert, nesten helt vest i kartleggings-
området. Her er isnedfall registrert på fire forskjellige datoer i 2001. Utover dette er ikke 
NGI kjent med skredhendelser i dette området. 
 
4.5.4 Modeller og oppsett 

Modellsimulering av steinsprang er gjort i RAMMS Rockfall, med utfall fra identifiserte 
løsneområder i fra skrenter i dalsiden. Modelleringen har gitt bidrag til retning for stein-
sprang, men gir etter NGIs mening for lange utløp i forhold til hva som er vurdert i felt. 
Derfor er modelleringen kun brukt som en støtte for vurderingene gjort i felt og i kart-
analyse. Særlig ovenfor den vestlige delen av området er det flere store utløsnings-
områder i langsgående skrenter. Imidlertid er ikke aktive urer identifisert, og dette tas 
også til inntekt for at modelleringen gir for konservative anslag av faresonene for stein-
sprang. 
 
Skredspor fra flomskred og identifisering av utløsningsområder er basert på 
registreringer i felt og analyse av skyggekart. Modellering er utført med RAMMS 
flomskred. Modelleringen viser at flomskredene for en stor del vil følge bekkeløp og 
forsenkninger ned til Hornindalsvatnet. 
 
Tabell 14 Parametere brukt i modelleringen av RAMMS steinsprang og RAMMS flomskred. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 
Tynn skog: Open Forest (20 
m2/ha) 

Gjennomsnittlig blokkstørrelse i fra feltarbeid. 
Skogen er relativt åpen og har relativt liten effekt på 
steinsprang. 

Kantet blokk Feltarbeid viste kubisk og avlang kubisk blokk 
2 m terrengmodell  Standard gridcelle 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Flomskred 
Utløsningsvolum: 600, 900, 1600, 
4300, 1200, 400, 700 m3 
(Områdene angitt fra vest til øst)  
Densitet: 2000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 0,5 m. 

µ = 0.20 og ξ = 400 Friksjonsparametere som er tilpasset flomskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
 

http://www.skrednett.no/
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Resultatene i Vedlegg 5D viser 'total sannsynlighet', 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. Som 
tidligere nevnt, mener vi at modelleringen med RAMMS her gir for lange utløp. 
 
4.5.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang og flomskred er de dimensjonerende faretypene i området. Faresonen for 
nominell årlig sannsynlighet på 1/5000 eller høyere dekker hele kartleggingsområdet 
(Figur 34 og Vedlegg 5E). 1/1000 sonen er vurdert å ligge ovenfor gårdene og følger 
stort sett en linje mellom gårdene og skogkanten. Unntaket er helt i vest, der en drifts-
bygning på gården Sandnes blir liggende i faresonen, samt i forbindelse med to mindre 
skrenter nedenfor Sandnes. I tillegg er faresonen vurdert å nå helt til vannet langs 
bekkeløp i den østlige delen av området.  
 

 
Figur 34 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i kartleggingsområde Melheim, Eid 
kommune (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-
årsskred). Større kart finnes i Vedlegg 5E. 
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4.5.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprangfaren er vurdert å være dimensjonerende faretype i hele den vestlige delen 
av området (Figur 34). Store utløsningsområder finnes under Ørnhammaren. Strøk-
retningen i berggrunnen er øst-vestlig, parallelt med dalsidene. På dette ligger nord-syd 
gående vertikale sprekker og et sub-horisontalt sprekkesett (Figur 35). Samlet gir dette 
kubiske blokker med relativt stor utfallssannsynlighet, men med potensial for ikke å nå 
svært langt uten å komme i kraftig rotasjonsbevegelse. Faresonenes utstrekning er basert 
på observasjoner av blokk i terrenget, samt modellering med RAMMS Rockfall. 
Modelleringen gir en relativt høy sannsynlighet for steinsprang helt til vannet i store 
deler av området. Vurderinger av terreng, blokkform og observerte blokker tilsier at 
modelleringen gir for lange utløp, men at den angir utløpsretningen godt. Defineringen 
av faresonene for 1/100 og 1/1000 er basert på vurderinger og observasjoner i felt. Dette 
reflekterer også avstand til de viktigste utløsningsområdene for steinsprang. RAMMS 
simulering av hastighet til eventuelle steinsprang støtter også denne nyanseringen av 
faresonene. Imidlertid gir modelleringen av sannsynlighet, samt vurdering av terrenget, 
grunn til å legge 1/5000 sonen helt til vannet. En empirisk beregning med α/β-modellen 
for steinsprang hvor blokk løsner fra Ørnhammeren og utflatingen skjer nede ved 
Furuhammeren tilsier at blokker kan nå til 35o målt fra topp øvre skrent (Domaas, 1994, 
s.3). Formelen som er brukt gjelder utløp i relativt flatt terreng og i vårt tilfelle kan en 
derfor ikke utelukke steinsprang ned til vatnet. Grunnen til at faresonen for 100 års 
returperiode går oppover i terrenget skyldes observerte blokker i terrenget. Der sonen 
går høyest er skrentsonene høyest oppe i fjellsiden og steinsprang herfra har en lang 
fjellside å bli bremset opp i. 
 
I tillegg til det største steinsprangområdet, fra Ørnhammaren, er også steinsprang dimen-
sjonerende i et parti i nord-øst, samt i forbindelse med enkelte lokale små-skrenter, som 
rett syd for Sandnes. Flere mindre skrenter i området er vurdert, men funnet å ha svært 
lav sannsynlighet for utfall. En stor andel av brattkantene som framkommer i helnings-
kartet over området er oppbygde steinmurer i forbindelse med terrassering av jordbruks-
arealet. 
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Figur 35 Foto, tatt fra helikopter, av skrentområder i dalsiden ovenfor gårdene Hatlelid. Bildet 
viser oppsprekkingsmønsteret i skrentene, som er parallelle med dalsidene. 

 
4.5.5.2 Jordskred 
Jordskred er ikke vurdert å være dimensjonerende faretype i området. Mindre jordskred 
kan forekomme i enkelte bratte områder, men steinsprang og flomskred vil være dimen-
sjonerende. 
 
4.5.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende faretype langs bekkefarene i den østlige halvdelen av 
området. Vurderingene er gjort på bakgrunn av beregninger, observasjoner i felt og kart-
arbeid. Modellering er utført for en rekke små utløsningsområder i fjellsiden og hvor det 
er spor etter tidligere flomskred. Flere potensielle utløsningsområder er identifisert i 
dalsidene og flomskred fra disse er vurdert til å kunne nå helt til vannet langs 
identifiserte mulige skredbaner i søkk i terrenget. Alle beregningene viser også at 
flomskred kan nå ned til vatnet. En mulig flomskredavsetning er identifisert i den 
vestligste av stripene og faresonen for 1/1000 når helt til Hornindalsvatnet. Langs en av 
de mange traktorveiene i dalsiden nord for kartleggingsområdet var veien skadet og 
reparert etter overløp av en bekk, noe som ofte er utløsende årsak til flomskred. Forøvrig 
presiseres at dreneringsveiene langs og under traktorveiene generelt var godt 
vedlikeholdt og bar preg av å bli jevnlig inspisert. Det var god klaring i kulverter og 
gode grøfter langs veiene. Beregningene viser også at flomskred kan følge gårdsveiene 
i fjellsiden, men her er ikke grøfter tatt hensyn til i beregningene. Vi har derfor utelatt å 
ta hensyn til denne effekten av beregningene. 
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Et skredspor sentralt i området ble sett under feltarbeid og kan tyde på et mindre flom-
skredområde. Det ble ikke funnet utløsningsområde ved å studere skyggekartet, men kun 
et svakt spor etter bekkeløp opp til øvre gårdsvei. Det ble heller ikke funnet avsetninger 
etter flomskred nede ved vatnet. Vi har derfor valgt å ikke ta hensyn til dette området 
med faresone.  
 
Det er ikke kjente historiske flomskredhendelser i området og skogen bidrar til redusert 
utløsning. Vi regner ikke med at flomskred inntreffer ofte og har derfor ikke lagt inn 
faresone for flomskred med 100 års returperiode. Faresonen for flomskred med 1000 års 
returperiode følger beregningene. For flomskredene som starter vest for skogsbilvegen 
oppe ved kote 450 viser beregningene at flomskred også følger veien. Dette er det ikke 
tatt hensyn til. Ovenfor bebyggelsen er bekkeløpet kanalisert og vi har derfor valgt å la 
faresonen gå utenom bebyggelsen. 
 
Lengst øst i det kartlagte områder er det spor etter flere flomskred hvor utløsnings-
områdene er små. Terrenget er bratt ned til vatnet og flomskred vil nå helt ned. Fare-
sonen for 1000 års returperiode er derfor lagt ned til vatnet. 
 
Faresonen for 5000 års hendelser kan gå noe mer ut til sidene, men her er steinsprang 
dimensjonerende faretype. 
 
4.5.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan forekomme langs de samme bekkefarene som er beskrevet for flom-
skred, men ingen markerte potensielle utløsningsområder er identifisert. Derfor vil 
sørpeskred ikke være dimensjonerende faretype i noen del av kartleggingsområdet. 
 
4.5.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke vurdert å være en aktuell faretype i området. Mindre snøskred kan 
løsne, men fordi det ikke finnes store utløsningsområder, vil snøskred ikke kunne nå like 
langt som steinskred og flomskred. Skogen vil også ha en hindrende effekt i forhold til 
lokal utløsning av snøskred. 
 
4.5.6 Effekt av skog 

Skogen vil kunne ha en viss bremsende effekt på mindre steinsprang. Den hindrer 
utløsning av snøskred fra dalsidene. Skogen vil ikke ha betydning for utbredelsen av 
flomskred og heller ikke for store steinsprang. Noen områder som vil ha en effekt er vist 
på kart Vedlegg 6F. 
 
4.6 Område 6 – Navelsaker 
Kartleggingsområde 6, Navelsaker, ligger langs nordsiden av Hornindalsvatnet, øst for 
område 5, Melheim. Det definerte kartleggingsområdet strekker seg ca. 900 m langs 
vannet i øst-vest retning og er om lag 350 m bredt på det bredeste (Figur 36). Det meste 
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av kartleggingsområdet består av jordbruksland med spredte gårder, og skogkledd 
dalside i vest (Figur 37). 
 

 
 Figur 36 Oversiktskart over kartleggingsområde Navelsaker. 

 

 
Figur 37 Foto tatt fra helikopter, fra øst mot vest, over Navelsaker. Ca. utstrekning av 
kartleggingsområdet er vist med rød ramme. 
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NVEs aktsomhetssoner for snøskred og jord- og flomskred, samt NGIs aktsomhetskart 
for snø- og steinsprangfare dekker hele kartleggingsområdet (atlas.nve.no). NVEs 
aktsomhetssone for steinsprang dekker også størstedelen av området, med unntak av et 
felt rundt de to vestligste gårdene. 
 
4.6.1 Topografi og grunnforhold 

Nord og vest for kartleggingsområdet stiger dalsiden bratt opp mot fjell over tregrensa, 
med Høgefjellet på 925 moh. rett bak Navelsaker og Snøtuva på 1118 moh. NNV for 
kartleggingsområdet. Dalsidene er skogkledd med stedegen løvskog iblandet plantede 
monokulturer av gran (Figur 37). Flere bekker drenerer dalsidene og renner gjennom 
området, med Instesvora og Storelva som de mest prominente. Dalsiden bak Navelsaker 
danner en bred 'innbuktning' (nærmest en botn) i fjellsiden og har store områder der snø 
kan ansamles og snøskred utløses. Navn som 'Fonna', på en bekk øst i området antyder 
at området er utsatt for snøskred. 
 

 
Figur 38 Løsmasse- og berggrunnskart over Navelsaker (www.ngu.no) 

http://www.ngu.no/
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Berggrunnen består av øyegneis og granitt i det meste av området, med anortositt i den 
nord-vestre delen, mens diorittisk til granittisk gneis dominerer fjellområdene i nord 
(Figur 38). Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført i området, og det relativt 
grove løsmassekartet viser usammenhengende morene i en stor del av området, med 
tykkere, sammenhengende morene i det øverste, sentrale partiet, mens bart fjell 
dominerer helt i øst (Figur 38). Kartet indikerer også vifter av fluviale avsetninger 
(elveavsetninger) ved utløpene av de tre største bekkene, Instesvora, Storelva og Fonna 
(Figur 38). 
 
4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Med unntak av den regionale aktsomhetskartleggingen, beskrevet over, er ikke NGI 
kjent med tidligere kartlegging eller utredninger fra Navelsaker. 
 
4.6.3 Skredhistorikk 

Den største registrerte hendelsen i Navelsaker var i 1701, da 14 mennesker omkom i 
snøskred som ødela en av gårdene. Hendelsen er feilplassert i hendelsesdatabasen og er 
flyttet til riktig gård lengre øst. Ubekreftede historier forteller også om stort snøskred 
omkring 1580. Denne hendelsen er i Utigard, men er ikke stedfestet nøyaktig. I tillegg 
er det registrert snøskred på veien i 1990 (Tabell 15). 
 
Tabell 15 Skredhendelser fra Navelsaker, registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser). Teksten er noe forkortet. 

Område Skred
-type 

År Kilde Beskrivelse 

Navelsaker Snø-
skred 

1990 SVV   

Navelsaker Snø-
skred 

1990 SVV   

Navelsaker Snø-
skred 

1580 NGU Det blir fortalt at heile garden Navelsaker ein gong 
før storulykka i 1701, vart heilt utteken av fonn. Då 
låg gardstunet noko vest for Utigard, no 
Øydegarden, og landskylda var så lita i tida 1576-
85, at det truleg må ha skjedd på denne tida eller 
noko før. Manglar opplysingar om denne ulykka. 
Ukjent om der var omkomne. 

Navelsaker Snøs-
kred 

1701 NGU Den 4. juledag (28.12 - ei kjelde seier 29.12) gjekk 
eit stort snøskred på Navelsaker, gnr. 9, som ligg på 
nordsida av Hornindalsvatnet. Fonna losna frå 
øvste fjellpartiet og ned over Innigard, sopte husa 
på vatnet. Eller det kan har vore ei vassdemme i 
elva ovanfor garden som losna. I alt 14 menneske 
omkom. Minst ein vart hardt skadd. Omtrent alt på 
garden elles strauk med, det meste av buskapen 
døde, og stein og aur vart spreidd utover bøane. 11 
av dei omkomne vart funne att. Etter denne ulykka 

http://www.skrednett.no/
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vart Innigard-husa flytta lenger inn. Men etter 
utskiftinga i 1892 bygde ein opp att på dei gamle 
tuftene, men kjenner seg ikkje heilt trygge under 
store snøfall. Garden har vore ute for skredskade 
gong på gong. 

 
4.6.4 Modeller og oppsett 

Modellering av snøskred og steinsprang er utført for kartleggingsområde Navelsaker, 
begge med RAMMS (Tabell 15). For steinsprang er modelleringen kjørt for utløp fra 
potensielle utløsningsområder langs skrentene over skogen i nord og nordvest. 
Modelleringen av 'total sannsynlighet' viser lav sannsynlighet for at steinsprang skal nå 
kartleggingsområdet. RAMMS modellering av snøskred bekrefter snøskredfare i det 
meste av kartleggingsområdet, og det er store potensielle utløsningsområder langs hele 
fjellsiden NV, N og NØ for området. 
 
Modellsimulering av sørpeskred er utført langs Storelva oppe fra forsenkningen nord for 
Høgesetra. Utløsningsområdet er valgt der smeltevann og regn kan bygge seg opp i 
snødekket og føre til utløsning. Beregningen viser at sørpeskred kan deles i der det 
løsner, men vi samles til ett løp som følger Storeelva ned mot det kartlagte området. Her 
kan sørpeskred spre seg litt sideveis og følge elveløp og forsenkninger ned til 
Hornindalsvatnet. Vi har benyttet RAMMS Debris flow med tilpassede parametere til å 
simulere sørpeskred. 
 
Modellsimulering av flomskred er utført for fire områder med utløsningsområder i 
fjellsiden ovenfor det kartlagte området, men det er også utført beregning for et mindre 
flomskred som kan løsne inne i den østlige delen av området. Utløsningsområdene er 
relativt små og vi regner med at det kun kan løsne grunne skred i områdene med 
usammenhengende morenemateriale. Alle beregningene viser at flomskred kan nå ned 
til Hornindalsvatnet. 
Tabell 16 Parametere benyttet i modelleringen av snøskred, steinsprang, sørpeskred og 
flomskred for Navelsaker. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: AVALANCHE 

Storeura: 82000 m2, 
Navletuva: 77000 m2, 
Brunenakken: 66000 m2 
Returperiode store snøskred: 
300 år. 

Utløsningsområdene ligger under platået ved Høgefjellet 
og kan samle snø med NV-lig vindretning som er 
dominerende. Brunenakken ligger i le for østlige vinder 
 

Bruddhøyde 150 cm Vanlig maks høyde for beregning med høyeste 
returperiode.  

5 m terrengmodell Standard gridcelle for beregninger 
RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 Største blokk nede på jordet 
Kantet blokk Kantet, avlang kubisk 
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Tynn vegetasjon: Open Forest 
(20 m2/ha) 

Tynn bjørkeskog, mye slitasje fra snøskred 

2 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Sørpeskred 
Utløsningsvolum: 5000 m3 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Flomskred 
Utløsningsvolum: 8000, 3900, 
2000, 3600 m3 
(Områder angitt fra vest til 
øst) Densitet: 1600 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 0,5m.  

µ = 0.20 og ξ = 400 Friksjonsparametere som er tilpasset flomskred, uten 
kohesjon. 

1 m terrengmodell God oppløsning i forhold til terrenget. 
 
4.6.5 Skredfarevurdering 

I Navelsaker er snøskred den dimensjonerende faretype i størstedelen av området. 
Skredet som drepte 14 mennesker i 1701 traff gården midt i området, og denne står nå 
på samme sted som dengang. I tillegg til snøskred er flomskred og sørpeskred dimen-
sjonerende faretyper langs bekkefarene, men disse overlapper med snøskredfaresonene 
når en beveger seg vekk fra bekkeløpene. Mye av gårdsbebyggelsen i området ligger 
innenfor faresonen for årlig sannsynlighet på 1/1000 eller høyere, mens 1/5000 fare-
sonen dekker hele området (Figur 39). 
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Figur 39 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i kartleggingsområde 6 - Navelsaker, Eid 
kommune (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-
årsskred). 

 
4.6.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er vurdert og modellert med RAMMS Rockfall, og funnet å være dimen-
sjonerende faretype kun helt øst i kartleggingsområdet. Sprekkeretningene i dette 
området er tilsvarende som beskrevet for område 5-Melheim, og vil i hovedsak generere 
relativt store, kubiske blokker. Utfall fra store utløsningsområder nord-vest for området 
vil ikke nå inn i det kartlagte området. Dette er bekreftet både ved feltbefaringene og fra 
modellsimuleringene. Utfall fra høytliggende skrenter nord for området vil heller ikke 
nå ned til kartleggingsområdet, men vil bli stoppet av forsenkninger i terrenget, spesielt 
langs Storelva i området ved Høgesetra. Utfall kan forekomme fra et par mindre 
utløsningsområder ved fjellpartiet 'Nedste Nakken', nord for den østlige delen av kart-
leggingsområdet. Det samme gjelder ved den østlige grensen for kartleggingsområdet, 
der det er et lite område med ur nedenfor lokale skrenter. I disse områdene er steinsprang 
dimensjonerende. 
 
4.6.5.2 Jordskred 
Jordskred er vurdert å ikke være dimensjonerende faretype i noen del av området. I de 
partiene som er bratte nok til at jordskred potensielt kan løsne, vil snøskred, flomskred 
og sørpeskred være dimensjonerende faretyper. Feltbefaringene viste heller ingen 
synlige tegn på jordskred. 
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4.6.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende langs flere av bekkefarene. Det finnes utløsningsområder 
langs bekkene høyere oppe i dalsiden. Det er beregnet flomskred langs fem av disse 
bekkene unntatt for de som kan komme ned i Storelva. Disse skredløpene synes som 
striper i terrenget. Det østligste flomskredet starter i en bekk oppe i skogen, og kommer 
fram igjen i jordene. De har potensiale til å bli masseførende fra flere områder langs 
bekkefaret, men trolig er dette sjeldne hendelser. To flomskred kommer ned på begge 
sider av hovedgården i Heggjabygda, Bruk 131/5 og 6. De følger bekkeløpene ned til 
vatnet. I vest er det flere bekkeløp hvor flomskred kan komme ned og for to av de største 
er det beregnet flomskred som kan nå ned til vatnet. 
 
Flomskred er dimensjonerende faretype for faresonen for årlig sannsynlighet på 1/100 
og langs bekkefarene sentralt gjennom området og det som kommer inn fra nord-vest og 
helt vest i området. Langs Storelvas far er sørpeskred vurdert å ha større sannsynlighet 
enn flomskred. Her kan snøskred gå bredere med 100 års returperiode også. 
 
Utenfor 1/100 sonene langs bekkefarene går 1/1000 faresonene for flomskredene 
sammen med 1/1000 faresonen for snøskred som ventes å være bredere og være dimen-
sjonerende faretype. 
 
4.6.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er vurdert å være dimensjonerende faretype langs Storelvas løp gjennom 
området. Det viktigste potensielle utløsningsområdet for sørpeskred er i det slakere 
partiet ved Høgesetra, men sørpeskred kan også utløses langs andre deler av bekken, 
både høyere opp og lavere ned. Beregning viser at sørpeskred vil følge elveløpet, men 
også kunne bre seg ut oppe i svingen mellom kotene 130-140 der elveløpet ikke er dypt 
nok til å styre sørpeskred. 
 
Faresonen for sørpeskred er dimensjonerende for 100 års returperiode. For 1000 års 
returperiode går snøskred noe bredere og er dimensjonerende selv om sørpeskred også 
kan bre seg mer ut sideveis som vi ser av beregningen. 
 
4.6.5.5 Snøskred 
Snøskred er dimensjonerende faretype i størstedelen av kartleggingsområdet (Figur 39). 
Store utløsningsområder omgir hele kartleggingsområdet, og modellering med RAMMS 
bekrefter at snøskred kan nå helt til vannet med varierende grad av sannsynlighet, og 
definerer derfor 1/5000 sonen. Formen på fjellsiden, som en dal eller botn, vil lede alle 
skred mot kartleggingsområdet. Historisk dokumentasjon (Tabell 15) bekrefter snø-
skredfaren. For hovedgården i Heggjabygda, Bruk 131/5 og 6, har snøskred rammet to 
ganger siste ca. 500 år. Det eldste bruket lå litt lengre vest enn dagens bebyggelse. 
Terrenganalyse kombinert med modellering med RAMMS er bestemmende for 
utformingen av faresonen for årlig sannsynlighet på 1/1000. 1/100 faresonen går ned 
mot bebyggelsen og baserer seg også på skredhistorikken, og 1/5000 sonen går ned til 
vatnet. Skredet som har truffet låven på bruk 131/3 tilsier sammen med RAMMS-
beregningen at faresonen for snøskred går litt lengre ut til siden enn sørpeskredet her. 
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Helt vest i området (bruk 131/15 og 16) viser Rammsberegningen at snøskred kan gå til 
sjøen og det er en registrering i databasen fra 1990. Utløsningsområdet ovenfor er delt 
og den delen som går i denne retningen mister litt fart midt i fjellsiden i noe slakere 
terreng. Det fører til at skredet mister fart, smalner av og blir svakere nedover fjellsiden. 
Vi regner med at skred med 100 års returperiode her vil stoppe ovenfor kartlagt område. 
Skred med 1000 års returperiode her vil følge beregnet utbredelse og skred med 5000 
års returperiode kan komme ned noe bredere enn beregningen viser. 
 
4.6.6 Effekt av skog 

Skogen kan ha en bremsende effekt på utløp av steinsprang. Store snøskred vil utløses i 
de høyere områdene nord og nord-vest for kartleggingsområdet, og skogen vil ha liten 
bremsende virkning. Skogen vil heller ikke ha noen dempende effekt for faren for flom-
skred og sørpeskred langs bekkefarene.  
 
4.7 Område 7 – Rognes 
Kartleggingsområde 7 – Rognes ligger på Rogneset langs sørsiden av Hornindalsvatnet 
(Figur 40) og omfatter i hovedsak gården Rognes. Selve kartleggingsområdet består i 
hovedsak av jordbruksland (Figur 41), har en trapesform og dekker ca. 350 x 200 m. 
 

 
Figur 40 Oversiktskart som viser plasseringen av kartleggingsområde 7 - Rognes. 
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 Figur 41 Foto tatt fra helikopter fra nord mot sør, over kartleggingsområde 7 - Rognes. Ca. 
kartleggingsområdet er markert i rødt. 

 
Hele kartleggingsområdet dekkes av aktsomhetssonene for snøskred, steinsprang og 
jord- og flomskred, samt av NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred (NVE Atlas, 
atlas.nve.no). 
 
4.7.1 Topografi og grunnforhold 

Området rundt gården Rognes er relativt slakt, med helning på mindre enn 15° i vest, 
15-25° rett bak gården og med noen brattere skrenter øst for gården. Sør for kart-
leggingsområdet stiger fjellsiden med økende helning opp til over 1000 moh. To brattere 
områder finnes rundt 300 og 650 moh. den øverste av disse fremstår som en markert 
skrent (Figur 41). Mange bekker drenerer fjellsiden, men én større bekk, Rogneselva, 
drenerer gjennom den østlige delen av kartleggingsområdet. 
 
Berggrunnen består av granittisk til diorittisk gneis, med en stripe av anortositt langs 
vannet i den østlige delen (Figur 42). Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke 
utført, og løsmassekartet viser kun morene i det definerte kartleggingsområdet. Høyere 
opp i dalsiden dominerer skredmateriale (Figur 42). Under befaringen i april 2018 gikk 
flere steinsprang fra skrentområdet på rundt 650 moh. 
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Figur 42 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområde 7 – Rognes  (www.ngu.no). 

 
4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

I tillegg til den regionale aktsomhetskartleggingen nevnt ovenfor, er NGI kjent med 
ytterligere én utredning i Rognes. SGC/Geofare (2016) har utredet flom og skredfare for 
en tomt på nedsiden av Rv15, og konkludert med at denne ligger utenfor faresonen for 
nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. Dette gjelder hytta som ligger nært det nord-
vestre hjørnet av kartleggingsområdet (Figur 40, Figur 41). 
 
4.7.3 Skredhistorikk 

Tre hendelser er registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser), to steinsprang og ett snøskred (Tabell 17). 
I 1858 ødela snøskred uthus og fjøs på gården Rognes. Steinspranget i 1954 er registret 
på veien, helt øst i kartleggingsområdet, ovenfor båthus og brygge, mens steinspranget 
i 1997 er registrert ca. 50m vest for kartleggingsområdet, der veien krysser en liten bekk.  
 

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


 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 89  

Tabell 17 Skredhendelser registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser) på Rogneset.  

Område Skred-type År Kilde Beskrivelse 
Rognes Steinsprang 1997 SVV   
Rognes Snøskred 1858 NGU Eid. Rognes på sørsida av Hornindalsvatnet. 

Vinteren 1858 raut snøfonna ned uthus og fjøs 
og to personar vart skadde, men ingen let liv. 
Her har også tidlegare gått ras. 

Rognes Steinsprang 1954 NGU Eid. I siste veka før jul 1954 kom eit forferdeleg 
uver over Vestlandet. Vegen mellom 
Øyebakken og Eid vart sperra etter at vegbana 
rasa ut på Rognes. Det skjedde laurdag 18. 
desember, etter at eit steinskred først hadde 
kome ned i vegen. Nokre karar var akkurat 
ferdige med oppryddinga då vegen rasa ut. Eit 
naust og ein båt gjekk med i skredet. 

 
Under befaringen snakket vi med gårdbruker Nils Einar Rognes. Gården er fra 1600 
tallet. På 1970-tallet gikk et snøskred (mjelfonn) som delte seg, med hovedløpet vest for 
gården. Skredvinden tok store grantrær og gikk helt ned til veien, men uten å føre til 
stengning. Han fortalte videre at steinsprang ofte skjer, men at disse aldri når langt 
nedover lia. Vi hørte steinsprang under befaringen. 
 
4.7.4 Modeller og oppsett 

Modellsimuleringer med RAMMS er gjort for snøskred og steinsprang (Tabell 18). 
 
Tabell 18 Input parametere benyttet i modelleringen med RAMMS for snøskred og steinsprang. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: AVALANCHE 

Utløsningsområder under 
toppen av fjellet: 15000 m2-
38000 m2 
Stort utløsningsområde under 
bergskrent: 118000 m2,  
Returperiode store snøskred: 
300 år 

Utløsning av snøskred under toppen av fjellet er delt i to 
som gjør at skredene kan gå separat. 
 
Utløsningsområdet har sammenhengende bredde 
ovenfor det undersøkte området.  
 
En del sørøst vind i fjellene her med lite nedbør. Mer 
sjelden at det går snøskred i nordvendte fjellside. Mest 
nedbør med SV-NV-lig vind. 

Bruddhøyde: 100 cm Lite nedbørførende vindretning fra sørlig kant. En del 
avlagring av snø høyere oppe i fjellet. 

5 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 10 m3 Registrering av blokkvolum i felt. Noen er avlange (5-6 m) 

og har kort rekkevidde. 
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Tynn vegetasjon: Open Forest 
(20 m2/ha) 

Mye løvskog i fjellsiden. Stor slitasje på skogen fra 
snøskred 

Kantet blokk Kubisk avlang blokk 
2 m terrengmodell Standard gridcelle 

 
Resultatene i Vedlegg 7D viser 'total sannsynlighet', 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.  
 
På Rognes er imidlertid snøskred regnet som dimensjonerende faretype. Snøskred-
simuleringene indikerer snøskredutbredelsen i hastighet i m/s. Utbredelse med hastig-
heter lavere enn 5m/s regnes som lite sannsynlig og er lagt til grunn for faresonen for 
årlig sannsynlighet på 1/1000. 
 
4.7.5 Skredfarevurdering 

I kartleggingsområde 7 – Rognes er snøskred vurdert å være dimensjonerende faretype 
for hele det definerte området (Figur 43). Steinsprang forekommer, men er vurdert å ha 
lavere sannsynlighet for å nå kartleggingsområdet rundt gården Rognes enn snøskred. 
Snøskred er også den faretype som har forekommet hyppigst historisk sett. 
 

 
Figur 43 Faresoner for aktuelle skredtyper i Rognes, Eid kommune (mørkest farge er 100-
årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred). Dimensjonerende 
skredtype kan ses på kart, Vedlegg 7E. 
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4.7.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang forekommer hyppig, også under befaringen i april 2018. Det største 
utløsningsområdet er skrentene ca. 650 moh. Imidlertid er terrenget nedenfor terrassert 
og skogkledd, og skredblokker er ikke observert i nærheten av gården. RAMMS 
Rockfall modellering viser at stein kan nå kartleggingsområdet, men sammenlignet med 
snøskredfaren, regnes ikke steinsprang som dimensjonerende, heller ikke fra skrenter 
lenger nede enn 650 moh. Kun spredte beregningsresultat nede ved gården med lav 
sannsynlighet.  
 
4.7.5.2 Jordskred 
Jordskred kan forekomme i enkelte skråninger i den østlige delen av området, der det i 
dag finnes et par hytter. Imidlertid er snøskred den dimensjonerende faretype også i dette 
området. 
 
4.7.5.3 Flomskred 
Flomskred kan forekomme langs bekken i områdets østlige del, men er ikke vurdert å 
være dimensjonerende. Snøskred vil også følge dette bekkefaret og er dimensjonerende 
faretype. 
 
4.7.5.4 Sørpeskred 
Det er ingen store potensielle utløsningsområder for sørpeskred i området, og selv om 
sørpeskred kan forekomme i skrånende jorder, særlig nedenfor skogkanten, vil denne 
faretype likevel ikke være dimensjonerende i dette området.  
 
4.7.5.5 Snøskred 
Snøskred er dimensjonerende faretype i hele kartleggingsområdet. Store potensielle 
utløsningsområder er identifisert i de høyere delene av fjellsiden i sør, ovenfor de bratte 
skrentpartiene ved 650 moh., og ovenfor tregrensen. Observasjoner av skredskadd skog, 
samt historisk dokumentasjon bekrefter snøskredfaren i området. Modellering med 
RAMMS (Vedlegg 7H) viser at de store snøskredene i hovedsak vil gå øst og vest for 
gården, som derfor ansees å ligge utenfor faresonen for nominell årlig sannsynlighet på 
1/1000. Dette samsvarer også med Nils Einar Rognes beskrivelse av skredet fra 1970-
tallet (Kap. 4.7.3). Grunnen til at denne faresonen strekker seg lenger ut i den østlige 
delen av området enn den vestlige, er skredenes tendens til å følge bekkefaret som 
drenerer gjennom den østlige delen. Faresonen for snøskred med 5000 års returperiode 
vil kunne dekke hele det kartlagte området. Vurderingen er i overensstemmelse med 
arbeidet utført av SGC for tomt 134/1 på Rognes. Beregningene med α/β-modellen for 
snøskredutløp vise at snøskred med ett standardavvik vil kunne nå til Hornindalsvatnet. 
Dette betyr at vi ikke kan se bort fra at snøskred kan nå til vatnet i sjeldne tilfeller og 
faresonen for 5000 års returperiode legges derfor ut i vatnet. Det er ikke vurdert hvor 
langt ut i vatnet sona når. 
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4.7.6 Effekt av skog 

Snøskredene, som er dimensjonerende, vil utløses høyt oppe, over skoggrensen, og vil 
derfor ikke bremses nevneverdig av skogen i området. Det er de store snøskredene som 
er dimensjonerende for faresonene i dette området. Vi har derfor ikke angitt områder 
som verneskog ovenfor kartlagt område på Rognes. 
 
4.8 Område 8 – Skrede 
Kartleggingsområde 8 – Skrede ligger langs sørsiden av Hornindalsvatnet, og strekker 
seg ca. 1,8 km i øst-vestlig retning og er snaut 500m bredt (Figur 44). Det meste av 
området er spredt gårdsbebyggelse og jordbruksland, men det definerte området strekker 
seg også opp i skogen ovenfor jordene (Figur 45).  
 
Hele området dekkes av aktsomhetssonene for snøskred, steinsprang, jord- og flom-
skred, samt NGIs aktsomhetssone for snø- og steinskred (NVE Atlas, atlas.nve.no)). 
Navnet Skrede og omkringliggende Skredestranda, Skredene, Skredeelva og 
Skredenibba indikerer at skred er et vanlig fenomen i dette området. 
 

 
Figur 44 Oversikt over beliggenheten av kartleggingsområde 8 - Skrede, langs sørsiden av 
Hornindalsvatnet. 
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Figur 45 Foto tatt fra vest mot øst fra helikopter over kartleggingsområdet 8 - Skrede. Ca. 
kartleggingsområde er vist i rødt. Helt nederst til høyre i bildet sees et stort jordskred som gikk 
over veien i 2015. 

4.8.1 Topografi og grunnforhold 

Med unntak av lokale, brattere skråninger, heller det meste av området slakere enn 25° 
mot vannet. Sør-østover (bak) området stiger terrenget stadig brattere opp mot fjell på 
over 1000 moh., med Glitregga på 1297 moh. som det høyeste. Fra ca. 350 moh. er det 
nesten sammenhengende skrentområder opp til ca. 600 moh. Nedenfor dette ligger en 
stor ur, med lite vegetasjon, noe som tyder på høy steinsprangaktivitet. Steinsprang be 
også både hørt og observert under befaringen i april 2018. Lia er skogkledd opp til ura, 
stort sett med løvskog i den vestlige delen og plantet granskog i den østlige delen (Figur 
45). Flere bekker drenerer gjennom området. Den største, Skredeelva, kommer fra en 
botn i 800 m høyde, med vannet Geilavatnet. Skredeelva renner gjennom den vestlige 
delen av området (Figur 44). Videre østover er det kun små bekker, som ikke har 
sammenhengende løp gjennom området før en litt større bekk passer gjennom området 
ved Bakkeperhammaren (Stedsnavn på kart i Vedlegg 8E). 
 
Berggrunnen i området er anortositt og diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Figur 
46). Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført i området, og løsmassekartet 
viser skredmateriale i den øvre, sydlige delen av området, med morene av varierende 
mektighet ut mot Hornindalsvatnet. Ved utløpet av Skredeelva er en liten vifte med 
elveavsetninger (Figur 46). 
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Figur 46 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområde 8 -Skrede (www.ngu.no). 

 
4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI er ikke kjent med andre utredninger eller kartlegginger fra området enn de nasjonale 
aktsomhetskartene beskrevet over.  
 
4.8.3 Skredhistorikk 

Riksvei 15 langs sørsiden av Hornindalsvatnet har en rekke registrerte skredhendelser. 
Flere hendelser er registrert både øst og vest for det kartlagte området. Særlig i vest, 
langs det som kalles Skredestranda, er det mange registrerte hendelser gjennom mange 
år, helt fram til 2018. Figur 45 viser nedre del av et stort jordskred som stengte Rv15 i 
2015, og både snøskred, steinsprang, jordskred og flomskred er registrert, langs veien 

http://www.ngu.no/
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og høyere oppe i lia. Langs både Skafjellgjølet og Kolefonna er flomskred registrert i 
hhv. 2015 og 2018. Et jordskred er registrert i skredhendelsesdatabasen og som ligger 
helt i vestlig kant av kartlagt område. Skredet gikk i november i 2013 og er ikke omtalt 
mer konkret og er uten kildehenvisning. 
 
Observasjoner gjort under befaringen i april 2018 inkluderer: 

 Helt vest i området er det flomskred som kan har laget små raviner i terrenget. 
Snøskred har nådd nesten ned til innmarka og skade er observert på grantrær. 

 Ved Myreteigen kommer det ned snøskred som har tatt gjerde mot innmarka i 
to raviner. Skredet stoppet like nedenfor gjerdet og hendelsen inntraff for ca. 
10 år siden. 

 Ved Rinden er det mindre fersk flomskredavsetning i det østligste av tre raviner 
og hvor det går en liten bekk i dag. Her er også skogen skadd av snøskred ned 
til utmarksgjerdet. 10-20 år gamle skudd på nedlagt stamme indikerer siste snø-
skredhendelse. 

 Øst for Lynghella ligger det mye stein ovenfor gjerdet til innmarka på gården. 
 På Storekvia mellom Lynghella og Fjøsbakkeflata er det spor etter snøskred 

med skredskadd skog og jevngammel osp som indikerer skredhendelser på 
mellom 50 og 100 år ned mot innmarka.  

 Over Fjøsbakkeflata ble det observert en rekke større skredblokker spredt inne 
i granskogen.  

 
Videre kunne Einar Skrede, som er oppvokst på Skrede (øst), opplyse følgende: 

 Steinsprang skjer men kommer aldri langt ned. Størst aktivitet fra parti mellom 
to markerte sprekker i øverste berghammeren.  

 Snøskred nådde hus tidlig på 1800 tallet. Historien sier at en som hugde ved ble 
klemt inn mot husveggen (trolig av skredvinden). Dette gjelder hus som sto der 
et hus står også i dag, rett nedenfor Bakkeperhammaren, i den østlige delen av 
området. Skredhendelse lagt inn i registreringskartet. 

 Jordskred nådde hus en gang på 1930-40 tallet under et voldsomt regnvær. 
Dette er langs den østlige bekken som renner gjennom området, mellom 
gårdsveien og Rv15 Jordskredhendelsen er lagt inn i registreringskartet. 

 Snøskred tok mange graner i lia et stykke ovenfor der vi snakket ca. år 2000, 
trolig skredvinden. 

 
Lengst øst i området er det en rekke observasjoner av skredskadd skog og områder hvor 
skredskadd skog er fjernet/hugget. 
 
4.8.4 Modeller og oppsett 

Modellsimuleringer med RAMMS er utført for snøskred, steinsprang og flomskred 
(Tabell 19).   
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Tabell 19 Input parametere benyttet i modelleringen med RAMMS for snøskred, steinsprang og 
flomskred. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: AVALANCHE 

Utløsningsområder: 
Blåfjellet:183000m2 
Skredenibba vest: 90000 m2 
Skredenibba nord (flere 
mindre områder: 6000 m2 – 
46000m2 
Returperiode store snøskred: 
300 år 

Utløsning av stort snøskred under toppen av fjellet. De 
store områdene samler mest snø med litt 
bakenforliggende platå.   
De mindre utløsningsområdene har mellomliggende 
bergskrent og er relativt smale og samler mindre snø. 
 
Beregningene er utført med største returperiode for store 
utløsningsområder.  

Bruddhøyde 120-150 cm Størst bruddhøyde på de store skredområdene. 
5 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 10 m3 
 
Tynn vegetasjon: Open Forest 
(20 m2/ha) 

Normal blokkstørrelse i felt. Noen er vesentlig større. 
Største, ytre blokk i området: 3x3x12m3, over 100m3, (lav 
sannsynlighet).                                                            
Tynn lauvskog i vestlig del av området, granskog i østlig 
del. En del av områdene har snøskred tatt ut skogen og 
yngre skog er kommet til.  

Kantet blokk Kantet, kubisk blokkform. Typisk for området. 
2 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Flomskred 
Utløsningsvolum: 1400, 1000, 
1300, 800, 800, 3300, 800, 
900, 10000, 4000, 1500, 1500 
m3 (Områdene angitt fra vest 
til øst) 
Densitet: 1600 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 0,5m. 

µ = 0.20 og ξ = 400 Friksjonsparametere som er tilpasset flomskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
 
Snøskredene som løsner mellom Skredenibba og Geilegga ovenfor vestlig del av det 
kartlagte området regnes som store og beregningene viser stor utbredelse ned mot 
Hornindalsvatnet. Dette gjelder også snøskredene lengst øst i det kartlagte området 
under den nordvendte delen av Skredenibba. I midtre deler av denne fjellsiden er 
utløsningsområdene små og rekkevidden blir dermed kort. Historiske opplysninger, felt-
observasjoner og klimadata er lagt til grunn for vurdering av returperioder for utløsning 
av snøskred og beregningene er benyttet for å vurdere skredutbredelsen med 
returperioder.  
 
Resultatene fra steinsprangmodelleringen i Vedlegg 8D viser 'total sannsynlighet', det 
vil si de mer sannsynlige steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre 
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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. Modellering av blokkhastighet er også inkludert i vurderingen av 
resultatet, da disse også er nyttige som støtteinformasjon til våre vurderinger. Ved 
Lynghella er det i tillegg utført en beregning med den empiriske utløpsmodellen for 
steinsprang (Domaas 1994). 
 
Det er utført beregninger av flomskred for en rekke av bekkeløpene og forsenkningene 
i den vestligste delen av det kartlagte området hvor det er spor etter flomskred (Vedlegg 
8G). Utløsningsområdene er identifisert fra feltarbeid og skyggekartet. Utløsnings-
områdene er for det meste små. Beregningene viser at flomskred for det meste kan nå 
ned til Hornindalsvatnet, men ved bebyggelsen på Skrede er flomskredene minst og har 
kortest rekkevidde. I østlig del av det kartlagte området er det også registrert flomskred-
områder, men her er snøskred dimensjonerende skredtype og beregning av flomskred er 
derfor ikke utført her.  
 
4.8.5 Skredfarevurdering 

Kartleggingsområdet Skrede er utsatt for flere skredtyper. Snøskred er dominerende i 
store deler av området, men også steinsprang og flomskred er vurdert å være dimen-
sjonerende faretype flere steder. I det følgende vil faresonene for nominell årlig 
sannsynlighet på 1/100 og 1/1000 bli diskutert. 1/5000 sonen går ut i Hornindalsvatnet 
langs hele området og diskuteres ikke videre (Figur 47). 
 

 
Figur 47 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 8 – Skrede, Eid kommune (mørkest 
farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-årsskred). Større 
kart finnes i Vedlegg 8E. 
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4.8.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang forekommer hyppig fra skrentområdene mellom ca. 350 og 600 moh., og 
ble både observert og hørt under befaringen i april 2018. Store utløsningsområder finnes 
langs hele kartleggingsområdet, og en stor, dels aktiv ur ligger under skrenten langs hele 
området. Modellering med RAMMS Rockfall indikerer utløpssannsynlighet på minst 5-
10% helt til vannet i det meste av området. Imidlertid er nivået for de ytterste observerte 
skredblokkene ganske godt definert rundt 100 moh. (+/- 20m), i det meste av området. 
Terrenget nedenfor ura er noe terrassert og så vel dette som deler av ura er delvis 
skogdekket. Det var for farlig å befare ura, men fra bilder sees at nedre deler av ura er 
relativt grov, med blokker på mer enn 10 m3. På denne bakgrunnen vurderer vi at 
steinsprang ikke er dimensjonerende for faresonene for årlig nominell sannsynlighet på 
1/1000 og 1/5000 der snøskred kommer ned og går lengre ut.  
 
Ved Lynghella er det utført en beregning med dem empiriske utløpsmodellen for 
steinsprang som viser at maksimal rekkevidde for steinsprang passer omtrentlig med 
observasjonen av de ytre blokkene og hvor noen har nådd 20-30m lengre ut. 
Beregningen gjelder sjeldne steinsprang og vi har trukket faresonen for 1000 års retur-
periode til 80 % av maksimal beregnet rekkevidde som regnes som konservativt. Her 
blir dermed steinsprang dimensjonerende skredtype for faresonen for 1000 års 
returperiode. Siden det er noe usikkerhet i hvor langt steinsprang kan nå har vi satt en 
markering for dimensjonerende skredtype øst for gården på Lynghella. Imidlertid 
kommer snøskred inn fra begge sider nede ved gården og snøskred blir dermed 
dimensjonerende skredtype helt nede ved vatnet. Marginene er litt for små til å trekke 
faresonen for 5000 års returperiode opp fra Hornindalsvatnet. 
  
For 1/100 grensen, vil steinsprang være dimensjonerende der grensen ligger høyest oppe 
i lia, opp mot ura, mens snøskred og flomskred er dimensjonerende der denne faresonen 
ligger lenger ned i lia. 
 
4.8.5.2 Jordskred 
Jordskred er ikke vurdert å være dimensjonerende faretype i området. Jordskred kan 
forekomme i noen av de brattere jordene, men de fleste av disse har en helning på mindre 
enn 25°. Jordskredet som ble rapportert fra 1930-40 tallet var i tilknytning til en av 
bekkene som renner gjennom området, og vi mener derfor at flomskredfaren er større i 
dette området. Ofte rapporteres dessuten flomskred som jordskred. 
 
4.8.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende for 100 års returperiode ved Bruk 135/5 ved Myreteigen. 
Snøskred er dimensjonerende for 100 års returperiode ved Rinden og helt vest i området 
(omtalt mer i detalj i Kap. 4.8.5.5). For Myreteigen/Rinden er flomskred dimensjo-
nerende for 1000 års returperiode. Her er en større flomskredavsetning markert og som 
strekker seg ned til vatnet. Helt i vest er det tydelige erosjonsspor etter flomskred ned til 
vatnet. Faresonen for 1000 års returperiode for flomskred er derfor lagt ned til vatnet her 
og er dimensjonerende skredtype. Noen litt utydelige spor etter flomskred kan sees ved 
ovenfor gårdshusa på Skrede (Bruk 135/5) og vi kan derfor ikke utelukke at flomskred 
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kan komme ned også her. Faresonen for 5000 års returperiode er derfor lagt ned til vatnet 
her og flomskred er dermed dimensjonerende faretype. Beregningene av flomskred 
støtter observasjonene i felt og viser at rekkevidden er størst ned på begge sider av 
gården Skrede. Beregningene viser at flomskredene i mindre grad går ned mot gårds-
husa. 
 
I det østlige området viser imidlertid snøskredmodelleringen at store snøskred kan nå 
helt til Hornindalsvatnet. På grunn av topografi og utløsningspotensial vurderer vi at 
snøskred er dominerende faretype over flomskred.   
 
4.8.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan utløses fra utløpet avdalen ut fra Geilavatnet. Imidlertid vil snøskred 
være den dimensjonerende faretype langs bekkefaret herfra. Hvorvidt flomskred eller 
sørpeskred er dimensjonerende for 1/100 grensen i dette området, kan diskuteres. Sørpe-
skred utløst på våren vil ofte endre karakter i retning av flomskred nedstrøms. Begge 
skredtyper kan forekomme langs dette bekkefaret. Vi har derfor valgt å angi både 
flomskred og sørpeskred som dimensjonerende faretype for faresonen for 100 års retur-
periode ved bekkeløpet til Skredeelva. 
 
4.8.5.5 Snøskred 
Snøskred klan utløses fra store arealer ovenfor tregrensa langs hele kartleggingsområdet. 
Observerte skredskader på skog, terrenganalyser, skredhistorikk, og modellering med 
RAMMS (Vedlegg 8H) viser at snøskred kan nå til vannet flere steder i kartleggings-
området. I vest vil snøskred kunne utløses fra et stort område i sør, og følge bekkefaret 
fra Geilavatnet ned gjennom kartleggingsområdet (Skredeelva). I dette området er 
snøskred dimensjonerende faretype for 100 års returperiode i den østlige delen (flom- 
og sørpeskred i den vestlige Kap 4.8.5.3). Faresonen for 1000 års returperiode er lagt 
ned til vatnet og begrunnes med RAMMS-beregningene for snøskred som går ut i vatnet. 
 
Også i den østlige delen av kartlagt området viser modelleringen mulige skredutløp ned 
til vatnet. I disse områdene er derfor faresonen for årlig sannsynlighet på 1/1000 lagt 
helt ut til vatnet (Figur 47). 
 
Sentralt i feltet (like vest for Storekvia) går faresonen for snøskred til et stykke ut på 
innmarka for 1000 års returperiode. Vurderingen er basert på snøskredskader og gjen-
vekst i skredbanen ned til innmarka samt at snøskredberegningen også indikerer utløp 
ut på innmarka. 
 
Helt vest inntil grensen for kartlagt område er det observert skog skadet av snøskred. Vi 
har derfor lagt snøskred som dimensjonerende skredtype for faresonen for 100 års retur-
periode her.  For øvrig er flomskred dimensjonerende skredtype, men det er ikke ferske 
avsetninger fra flomskred. På foto i Vedlegg 8A kan en se rester etter mindre snøskred 
i renner ovenfor området lengst vest også. Generelt er det mulighet for små snøskred de 
fleste stedene på Skrede som fortsatt var synlig på dagen fotoene ble tatt. 
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Ved Rinden er det også skader etter ca. 10 år gammel snøskredhendelse. Gjerde er 
reparert etter snøskredskader i to raviner her. På grunn av disse observasjonene har vi 
lagt faresonen for 100 års returperiode for snøskred litt ned på Myreteigen.  
 
4.8.6 Effekt av skog 

Skogen i området og i lia ovenfor kartleggingsområdet vil ha en dempende effekt på 
mindre steinsprang, men ikke kunne stanse store blokker på flere 10-talls m3. Skogen vil 
dermed redusere sannsynligheten for at steinsprang når inn i det undersøkte området. 
For de store snøskredene som løsner ovenfor de bratte skrentområdene vi ikke skogen 
ha vesentlig betydning for å dempe skredutløpene, bortsett fra der skredene allerede er i 
ferd med å stanse opp. For flomskred hvor skogen står høyt vil den redusere sann-
synligheten for utløsning. Når flomskred først settes i gang vil skogen virke bremsende 
men ikke kunne stoppe helt. Det vil uansett være gunstig å ta vare på skogen der flom-
skred kommer ned selv om effekten er liten. Mindre flomskred kan stoppes og dermed 
vil sannsynligheten for flomskred ned mot bebyggelsen avta noe om skogen får stå. 
 
4.9 Område 9 – Hundeidet 
Kartleggingsområde 9 – Hundeidet, Ligger på sørsiden av Eidsfjorden, ca. 5 km vest for 
Nordfjordeid (Figur 48). Området er ca. 2,3 km i øst-vest retning og ca. 650 m bredt på 
det bredeste. Det meste av det definerte kartleggingsområdet består av jordbruksland 
med spredt gårdsbebyggelse, med skogkledde dalsider i sør og fjorden i nord (Figur 49). 
Området berøres av de nasjonale aktsomhetskartene i varierende grad. NGIs aktsomhets-
soner for snø- og steinskred dekker de vestligste og de østligste delene av området (NVE 
Atlas, atlas.nve.no). NVEs landsdekkende aktsomhetskartet for snøskred dekker det 
aller meste av området, mens NVEs aktsomhetssoner for jord- og flomskred dekker 
betydelige arealer langs bekkeløpene gjennom området. NVEs aktsomhetssoner for 
steinsprang dekker mindre områder, vesentlig i de bratte områdene helt vest, samt i 
tilknytning til lokale skrenter sentralt og øst i området. 
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Figur 48 Kart som viser beliggenheten av kartleggingsområde 9 - Hundeidet. 

  
Figur 49 Foto tatt fra helikopter, mot sør-øst, over Hundeidet. Ca. kartleggingsområde er vist 
med rød ramme. 
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4.9.1 Topografi og grunnforhold 

Det meste av kartleggingsområdet er slakere enn 25°, men de slakere områdene er brutt 
opp av en rekke brattere partier, dels skrenter med helning på over 45°. De fleste av disse 
synes godt fordi de ikke er dyrket men dekket av skog og kratt (Figur 49). Dalsidene sør 
for området når opp i ca. 600 moh., og er generelt ikke svært bratte, med mindre enn 30° 
helning generelt, avbrutt av brattere skrenter. Et unntak er bratte skrentområder helt vest 
i området.  Elva Storelva renner gjennom et markert NNV – SSØ gående dalføre (Figur 
49) som gjennomskjærer fjellene mellom Eidsfjorden og Hundvikfjorden lenger sør.  I 
tillegg til Storelva, drenerer flere mindre bekker den østlige delen av området, og en noe 
større bekk i vest, med utløp nord for gården Rolvstad. 
 

 
Figur 50 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområde 9 - Hundeidet (www.ngu.no). 

 

http://www.ngu.no/
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Berggrunnen i kartleggingsområdet består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt 
(Figur 50). Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført. Det tilgjengelige løs-
massekartet viser tynt dekke av torv og humus over berggrunnen i det meste av området, 
men med partier av morenemateriale i nordlige, sentrale deler, og marine strand-
avsetninger langs fjorden i den vestlige delen, samt elve- og bekkeavsetninger ved 
utløpet av den vestligste bekken (Figur 50). 
 
4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

NGI er ikke kjent med andre utredninger eller kartlegging i dette området, med unntak 
av de regionale og nasjonale aktsomhetskartene nevnt over. NGIs aktsomhetskart for 
snø- og steinskred er basert på feltbefaring, mens NVEs aktsomhetskart kun er basert på 
terrengmodeller og utløpsmodeller for skred. 
4.9.3 Skredhistorikk 

Kun én hendelse er registrert i den nasjonale skreddatabasen 
(https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser). Dette er et 'uspesifisert steinskred', 
registrert av Statens Vegvesen i 2003, langs veien helt vest i området, bare ca. 60 m fra 
vestre begrensning av kartleggingsområdet. Her er det bratte skrenter rett ovenfor, men 
NGI vet ikke om skredet kom fra naturlig terreng eller fra veiskjæring. Vest for området 
er imidlertid en rekke hendelser registrert over en strekning på 2-3 km, mest 
steinsprang/steinskred, men også isnedfall og snøskred. 
 
Under befaringen i april 2018 snakket vi med Asle Hundeide, på gården Ytre Hundeidet. 
Han rapporterte følgende: 

 Et sørpeskred skjedde for 50-100 år siden, ned elva i gjelet vest-sørvest i 
området, som slo inn på en slåtteteig de kaller 'Fonna'. Sørpeskredet er markert 
i registreringskartet. 

 I Storelva rett nedenfor gården dannet det seg en propp for noen få år siden. 
Dette hevet vannstanden med en meter før den løsnet. Gjorde ingen skade. 

 
Utover dette har vi ingen rapporter om skred eller skredskader. 
 
4.9.4 Modeller og oppsett 

Steinsprang, flomskred og sørpeskred er modellert, med RAMMS-modellen (Tabell 20), 
for kartleggingsområde Hundeidet.  
 
Den største steinsprangfaren er fra skrentområdene helt vest i området, men også andre 
skrenter inne i og sør for området kan det gå steinsprang. Det er utført modellering av 
steinsprang for de fleste skrentområdene. Svært mange av disse er befart og viser seg å 
være enten helt stabilt svaberg, eller berg dekket av tynt morenelag. I begge tilfellene er 
utfallssannsynligheten vurdert å være liten og det er derfor tatt relativt lite hensyn til en 
del av modellresultatene i den samlede skredfarevurderingen. 
 

http://www.skrednett.no/
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Snøskred er ikke modellert i dette området, da det ikke er større potensielle utløsnings-
områder for snøskred i dalsiden sør for området, og snøskred ikke ansees som 
dimensjonerende faretype i noen del av området. 
 
Flomskred er beregnet for utløsningsområder ovenfor den østlige delen av det kartlagte 
området. Her er det observert spor etter flomskred i forsenkninger og bekkeløp i 
terrenget og ved vurdering av skyggekartet. Utløsningsområdene er for det meste små, 
men terrenget er relativt bratt og for flere av områdene viser beregningene at flomskred 
kan nå ned til sjøen. De minste flomskredene når ikke ned til det kartlagte området. 
 
Det er beregnet sørpeskred fra utløsningsområder i Storelva og ved en bekk som passerer 
et myrområde sør for Sætreåsen og som kommer ned ved Toppmyra. Sørpeskredet som 
følger Storeelva holdes på plass i elveløpet og vil derfor kunne nå ned til sjøen uten å 
spre seg mye ut til siden. 
 
Tabell 20 Parametere benyttet i RAMMS-modelleringen av steinsprang, sørpeskred og 
flomskred. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelse 3 m3 
Tynn vegetasjon: Open Forest 
(20 m2/ha) 

Lite steinsprang i felt, enkelte rundt og mindre enn 3 m3. 
Blandingsskog med lauvskog og gran 

Kantet blokk Kubisk avlange observert i felt 
2 m terrengmodell Standard gridcelle 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Sørpeskred 
Utløsningsvolum: 5000 m3 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Sørpeskred 
Utløsningsvolum: 1200, 300, 
500, 450 m3 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Flomskred 
Utløsningsvolum: 500, 2600, 
10000, 600, 7000, 6000 m3 
(Områder angitt fra vest til 
øst)  
Densitet: 1600 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 0,5 m.  
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µ = 0.20 og ξ = 400 Friksjonsparametere som er tilpasset flomskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
 
4.9.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang, jordskred, sørpeskred og flomskred er de dominerende faretypene kart-
leggingsområde Hundeidet. Generelt er skredfaren begrenset i området, og i de aller 
fleste tilfellene vurderer vi at nominell årlig sannsynlighet er lavere enn 1/100. 1/100 
grensen er derfor bare trukket ved steinsprangområdet i vest og i en smal sone langs 
Storelva, der sørpeskred kan forekomme (Figur 51). 
 

 
Figur 51. Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i kartleggingsområde 9 – Hundeidet, Eid 
kommune (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-
årsskred). 

 
4.9.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprang er dimensjonerende faretype ved skrentområdene vest i kartleggings-
området. Dette er det bratteste partiet i området, og det finnes ur nedenfor noen av 
skrentene. Også fra mindre skrenter kan utfall forekomme i dette området med en årlig 
sannsynlighet vurdert å være større enn 1/1000. Steinsprang er også vurdert å være 
dimensjonerende faretype for 1/1000 sonen i en liten sone både nord og sør for Ytre 
Hundeidet, og nord for Indre Hundeidet der enkelte blokk kan utløses fra lokale skrenter.  
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Det samme gjelder et lite felt ovenfor Torheimsvegen, på eiendom 16/1. Utfalls-
aktiviteten er lav og rekkeviddene er korte, noe som skyldes slakt terreng inntil foten av 
skrentene. 
 
4.9.5.2 Jordskred 
Jordskred kan forekomme lokalt fra bratte skråninger flere steder i området. I sør-vest 
er jordskred vurdert å være dimensjonerende faretype med årlig sannsynlighet på hhv. 
1/1000 og 1/5000 langs bratte skråninger nært sør-grensen av området. Disse er befart 
og er vurdert å ikke være utløsningsområder for steinsprang. Videre er jordskred dimen-
sjonerende faretype i et mindre parti ved Hundeidvika, samt i noen områder sør for Ytre 
Hundeidet og i større områder i østlige del av kartleggingsområdet, der jordskred kan 
forekomme fra bratte skråninger. I store deler av dette området går grensen for 1/5000 
sonen helt til fjorden. Det er også et mindre område for jordskred sørøst for Indre 
Hundeide (her er det ved en feil gjort steinsprangberegninger).  
 
4.9.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende faretype langs de to mindre bekkene øst i kartleggings-
området, der 1/1000 sonen er vurdert å gå helt til fjorden på grunn av det bratte terrenget 
her. Få og små spor etter flomskred indikerer at det dreier seg om sjeldne hendelser og 
faresonen for 100 års returperiode er utelatt. 
 
Flomskred kan løsne i bekkeløpet som følger Sætregjølet øst for Utigardsetra og kan i 
sjeldne tilfeller følge bekkeløpet ned til sjøen. Avsetninger etter eldre flomskred nede 
mot Torheimsveien viser at vi ikke kan utelukke nye hendelser, men vi regner med at 
det ikke kan inntreffe flomskred ofte og faresone for 100 års returperiode er derfor 
utelatt. Faresonen for 1000 års returperiode er imidlertid lagt ned til sjøen langs 
bekkeløpet. Faresonen for 5000 års returperiode er lagt litt mer ut til side for bekkeløpet 
og er basert på en vurdering av topografien i området.  
 
4.9.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred er vurdert å være dimensjonerende faretype langs Storelva. En kan diskutere 
om flomskred eller sørpeskred er dimensjonerende, men det finnes utløsningsområder 
for sørpeskred oppe i vassdraget, og befaringen har vist at elva går mye i berg. Derfor er 
sørpeskred vurdert å være dimensjonerende. Sørpeskred kan imidlertid utvikle seg som 
flomskred nedstrøms. Vi regner med at sørpeskred er relativt sjelden i dette området, 
men en viss sannsynlighet bekreftes av hendelsen rapportert av Asle Hundeidet 4.9.3. 
 
Sørpeskred fra myrområde sør for Sætreåsen og som kommer ned ved Toppmyra antar 
vi er sjeldne og vil trolig stoppe på utflatingen i det slake terrenget nedenfor Toppmyra 
og ikke gå videre slik beregningen viser. Sørpeskredberegningen viser også en spredning 
høyere oppe i fjellsiden i et slakere terreng og hvor deler av sørpeskred vil bremses opp. 
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4.9.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke vurdert å være dimensjonerende faretype noe sted i dette området. Store 
utløsningsområder mangler, og snøskred fra mindre partier lokalt i dalsidene vil hindres 
av skogen. 
 
4.9.6 Effekt av skog 

Dalsidene sør for kartleggingsområdet har mye plantet granskog, der en del nå er hugget 
ut. Skogen vil kunne hindre utløsning av mindre snøskred, samt ha en begrensende effekt 
på mindre steinsprang i skrentene helt vest i kartleggingsområdet, men ellers ikke ha 
betydning for dimensjonerende skredfarer. Vi har avgrenset områder med skog hvor vi 
ser at den har en effekt i å bremse steinsprang og hvor skogen vil redusere muligheten 
for at jorddekket skal skli ut.  
 
4.10 Område 10 - Torheim 
Kartleggingsområdet Torheim ligger på østsiden av Isefjorden. Det definerte området er 
ca. 2,5 x 0,3 km i VNV – ØSØ retning (Figur 52). Området består i hovedsak av jord-
bruksareal, med spredte gårder, noe hyttebebyggelse og noen enkeltboliger (Figur 53). 
NGIs aktsomhetssone for snø- og steinskred, så vel som NVEs aktsomhetssoner for hhv. 
Snøskred og steinskred dekker området i sin helhet, mens aktsomhetssone for jord- og 
flomskred dekker bekkeløpene i midtre og sørlig del av kartleggingsområdet 
(atlas.nve.no). 
 

 
Figur 52 Oversiktskart over kartleggingsområde Torheim. 
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Figur 53 Oversiktsfoto over Torheim, tatt fra helikopter mot NV. Ca. kartleggingsområde 
markert med rødt ramme. 

 
4.10.1 Topografi og grunnforhold 

Det meste av jordbruksarealet i kartleggingsområdet har en helning på 15-25°, med 
enkelte brattere parti over 30o.  Utenfor jordbruksområdene stiger dalsidene opp til over 
300-400 moh. i nord og i øst ved Blåfjellet opp til rundt 500 moh. som det høyeste 
punktet. Dalsidene er skogkledd med blanding av lauv- og furuskog (Figur 53). To elver 
(Ytreelva og elva ut Raudeberget ved Ytre Torheim) drenerer gjennom midtre del av 
området. 
 
Berggrunnen består av øyegneis og granitt / foliert granitt (Figur 54), som stryker i øst- 
vestlig retning, med en sone med anortositt og granittisk gneis nordafor og i vestlige del 
av området.  
 
Dette sees tydelig i form av rygger og skrenter i terrenget (Figur 52), og det skaper også 
vertikale skrenter som er potensielle utløsningsområder for steinsprang.  
 
Detaljert kvartærgeologisk kartlegging er ikke utført, og løsmassekartet viser usammen-
hengende morenedekke ned til strandsonen i østlig halvdel av området og med tynt 
humusdekke over berggrunnen i resten av området (Figur 54).  
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Figur 54 Løsmasse- og berggrunnskart over kartleggingsområde Torheim. 

 
4.10.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene 

Med unntak av de regionale aktsomhetskartene som er nevnt ovenfor (Kap. 4.5), er ikke 
NGI kjent med tidligere utredninger eller kartlegging i dette området. 
 
4.10.3 Skredhistorikk 

I den nasjonale skreddatabasen (https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser) er kun 
én steinspranghendelse registrert, denne er på veien ved den vestlige grensen til det 
undersøkte område, og antas å være knyttet til veiskjæring. Utover dette er ikke NGI 
kjent med skredhendelser i dette området. 
 
Ved vestre bekk (Yterelva/Ysteelva) kom det stein med flomvann og stoppet i kulvert/-
brua (Ref. Sverre Olav Torheim). Dette resulterte i at det flommet stein og vann ut over 

http://www.skrednett.no/
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bøen. Dette inntraff for 15-20 år siden. Brua ble hevet etter denne hendelsen. Elva er 
regulert og det er en liten inntaksdam oppe på det flatere området (ved kote 335). 
 
4.10.4 Modeller og oppsett 

Modellsimulering av steinsprang er gjort i RAMMS Rockfall (Tabell 20), med utfall fra 
identifiserte løsneområder i skrenter i dalsiden. Modelleringen har gitt bidrag til retning 
for steinsprang, men gir etter NGIs mening for lange utløp i forhold til hva som er 
vurdert i felt. Derfor er modelleringen kun brukt som en støtte for vurderingene gjort i 
felt og i kartanalyse. Det er modellert steinsprang ovenfor den vestlige, midtre og østlige 
delen av undersøkelsesområdet. Det er registrert steinblokker fra steinsprang i alle 
områdene, men disse er stoppet tidligere enn beregningene viser. Imidlertid er ikke 
aktive urer i området, og dette betyr også at modelleringen gir for konservative anslag 
av faresonene for steinsprang. Ytre blokk på jordet nord for Torneset er ca. 15 m3 
(4x3x1,5m3) og har form som en avrundet helle.  
 
Resultatene i Vedlegg 10D viser 'total sannsynlighet', 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. Som 
tidligere nevnt, mener vi at modelleringen med RAMMS her gir for lange utløp. 
 
Det er modellert sørpeskred i Ytreelvas løp med utløsning nedenfor liten demning vest 
for Sommarssætra. I tillegg er det modellert er mindre sørpeskred fra utløpet av 
Sørevatnet og som gir sørpeskred ned i sørlig del av det kartlagte området. 
 
Flomskred er modellert ut fra bekken som kommer ned ved Ytre Torheim. Bekken kan 
tidvis gå stor og det er spor etter stor erosjon på jordet sør for gården og med en 
flomskredvifte nede ved sjøen. Nye flomskred kan inntreffe og gå ned til sjøen her. Det 
er særlig når bekken går stor at det blir økt erosjon i bekkeløpet at flomskred kan utvikles 
og gå ned til sjøen. 
 
Tabell 21 Parametere brukt i modelleringen av steinsprang, sørpeskred og flomskred. 

Input parametere Begrunnelse 

RAMMS: ROCKFALL 
Blokkstørrelser 1 m3 Kantet, rund form:  

Minste blokk: 1,5x1,25x1 m3 : 3050 kg.  
En del større blokk også. 

Modell: Open Forest (20 
m2/ha) 

Kantet blokk i åpen skog. Blandingsskog med lauvtrær og 
furu 

2 m terrengmodell Standard gridcelle 
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RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Sørpeskred 
Utløsningsvolum: 2700, 1300 
m3 (Områder angitt fra vest til 
øst). 
Densitet: 1000 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 1 m. 

µ = 0.05 og ξ = 500 Friksjonsparametere som er tilpasset sørpeskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
RAMMS: DEBRIS-FLOW 
Flomskred 
Utløsningsvolum: 1800 m3 
Densitet: 1600 kg/m3 

Anslått sannsynlig areal fra kart, og en estimert 
utløsningstykkelse på 0,5 m.  

µ = 0.20 og ξ = 400 Friksjonsparametere som er tilpasset flomskred, uten 
kohesjon. 

2 m terrengmodell Tilstrekkelig oppløsning i forhold til terrenget. 
 
4.10.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang og flomskred/sørpeskred er de dimensjonerende faretypene i det meste av 
området. Faresonen for nominell årlig sannsynlighet på 1/5000 eller høyere dekker kart-
leggingsområdet sør for Indre Torheim og langs hovedbekkeløpene og til sjøen vest for 
Ytre Torheim (Figur 55). 1/1000 sonen er vurdert å ligge ovenfor gårdene, men noen 
hytter i midtre del av området ligger innenfor 1/1000 sonen. 1/100 sonen er kun trukket 
langs og inntil bekkeløpene siden det kun er små flom- eller sørpeskred som kan 
forventes med så stor hyppighet. 
 
 



 

P:\2018\02\20180277\Leveransedokumenter\Rapport\Rev 2\20180277-01_Rev2_20180277-01-R_Faresonekartlegging skredfare i bratt terreng_Eid.docx 

Dokumentnr.:20180277-01-R 
Dato: 2019-06-18 
Rev.nr.: 2 
Side: 112  

 
Figur 55 Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i kartleggingsområde Torheim, Eid 
kommune (mørkest farge er 100-årsskred, middels farge er 1000-årsskred, lysest farge er 5000-
årsskred). 

 
4.10.5.1 Steinsprang og steinskred 
Steinsprangfaren er vurdert å være dimensjonerende faretype i den sørøstlige halvdel av 
området, i den midtre delen vest for Ytre Torheim og mellom Torheimsneset helt i vest 
og under Høgeskorberget (Figur 55). Større skrentområder med urdannelse finnes under 
Blåfjellet. Strøkretningen i berggrunnen er øst-vestlig, med nord-syd gående, nær 
vertikale sprekker (Figur 56). I urene er det kantede blokker og noen mer kubiske med 
relativt stor utfallssannsynlighet. Blokkene kan nå langt i dette terrenget forutsatt at de 
kommer i rotasjon. Faresonenes utstrekning er basert på observasjoner av blokk i 
terrenget, samt modellering med RAMMS Rockfall. I dette sydøstlige området er 
faresonene trukket langt ut (1/5000 helt til fjorden) på bakgrunn av modelleringen. Her 
er kombinasjonen av sannsynlighet og mulig hastighet på blokkene lagt til grunn. 
 
Samlet gir dette kubiske og kantede blokker med relativt stor utfallssannsynlighet (Figur 
57) men med potensial for ikke å nå svært langt uten å komme i kraftig rotasjons-
bevegelse. Faresonenes utstrekning er basert på observasjoner av blokk i terrenget, samt 
modellering med RAMMS Rockfall. Modelleringen gir en relativt høy sannsynlighet for 
steinsprang helt til sjøen i sørlige og midtre deler av området. Vurderinger av terreng, 
blokkform og observerte blokker tilsier at modelleringen gir for lange utløp, men at den 
angir utløpsretningen godt. En del blokker registret ved sjøen, langs Torheimsvegen 
sentralt i området, er vurdert som flyttblokker og moreneavsetning fra siste istid, og er 
derfor ikke hensyntatt i faresoneringen. 
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I tillegg til det største steinsprangområdet i øst er også steinsprang dimensjonerende vest 
for Ytre Torheim, samt i den vestlige delen av området mellom Torheimsneset og 
Høgeskorberget. I dette området styres faregrensene av en mindre, men markert rygg i 
terrenget. Vi mener denne vil stanse utløp med sannsynlighet på 1/1000 eller høyere, 
mens store utfall vil i enkelte tilfelle kunne passere ryggen. 1/5000 grensen er derfor lagt 
noe lavere.  
 

 
Figur 56 Foto, tatt fra helikopter, av skrentområder i dalsiden ovenfor gården Indre Torheim. 
Bildet viser oppsprekkingsmønsteret i skrentsonen.  
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Figur 57 Stabil ur uten vegetasjon tett oppunder fjellfoten. Kantede blokker opp i 2-3 m3 
størrelse. Ingen helt fersk blokker men trolig 10 år frekvens på utfall. 

 
4.10.5.2 Jordskred 
Jordskred er vurdert å være dimensjonerende faretype på et par steder nede på jordene 
nedenfor gårdsbebyggelsen. Mindre jordskred kan forekomme i enkelte bratte områder, 
men ventes ikke å nå langt. 
 
4.10.5.3 Flomskred 
Flomskred er dimensjonerende faretype langs Daleelva som kommer ned øst for Ytre 
Torheim, men kan også forekomme i Ytreelva, der vi vurderer flomskred som dimen-
sjonerende for 1/100 faresonen, mens sørpeskred er dimensjonerende for 1/1000 sonen 
(Kap.4.9.5.4). Vurderingene av bredden på faresonene er gjort på bakgrunn av 
observasjoner i felt og kart-arbeid (skyggekart). Modellering er utført med angivelse av 
utløsningsområde langs bekkeløpet. Flomskred kan dannes ved økt erosjon i bekken 
nedover mot brua til Torheimsvegen og vil kunne nå helt til sjøen. Beregningen viser at 
flomskred kan bre seg ut nede ved brua, men ellers følge bekkeløpet som har gravd seg 
ned i løsmassene og er forsenket i terrenget helt ned til naustene ved vatnet hvor 
flomskred brer seg ut igjen. Faresonen for flomskred med 100 års returperiode følger 
bekkeløpet uten å bre seg mye ut. Faresonen for 1000 års returperiode er lagt noe ut 
ettersom flomskred vil bre seg ut oppe ved brua og følge terrenget nedover i større 
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bredde. For 5000 års returperiode er det lagt på en buffer som tar høyde for større 
utbredelse, men er fortsatt basert på en vurdering av terrenget i området. 
 
4.10.5.4 Sørpeskred 
Sørpeskred kan forekomme langs Ytreelva, og et lite utløsningsområde er markert opp 
mot inntaksdammen. Derfor vil sørpeskred sammen med flomskred (Kap.4.9.5.3) være 
dimensjonerende faretype i dette bekkeløpet. Inntaksdammen reduserer muligheten for 
vannrelaterte skred en del og 1/1000 faresonen er derfor laget relativt smal langs bekke-
løpet. 1/100 sonen er lagt tett inntil bekkeløpet av samme grunn. Beregning av sørpe-
skred bekrefter denne vurderingen som viser at sørpeskred følger kanalen i et smalt belte. 
Faresonen for 5000 års sørpeskred er lagt litt ut og følger fallet i terrenget ned til sjøen. 
 
Et lite sørpeskred kan komme fra utløpet av Sørevatnet sørøst i området og følge Gjølet 
ned i kartlagt område. Beregningen viser at sørpeskred kan nå ned til sjøen. Trolig vil 
sørpeskred inntreffe sjelden her. Dimensjonerende faretype er steinsprang i denne delen 
av det kartlagte området. 
 
4.10.5.5 Snøskred 
Snøskred er ikke vurdert å være en aktuell faretype i området. Mindre snøskred kan 
løsne men fordi det ikke finnes store utløsningsområder, vil snøskred ikke kunne nå like 
langt som steinskred og flomskred. Skogen vil også ha en hindrende effekt i forhold til 
lokal utløsning av snøskred. 
 
4.10.6 Effekt av skog 

Skogen vil kunne ha en viss bremsende effekt på mindre steinsprang. Den hindrer 
utløsning av snøskred fra dalsidene. Skogen vil ikke ha betydning for utbredelsen av 
flomskred og heller ikke for store steinsprang. Skogen kan dempe utbredelsen av jord-
skred. 
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1A1 Områdekart og foto 

 
Figur 1A 1. Kart over området Kjølsdalen 

 
Figur 1A 2. Gnr/Bnr 118/6 husklynge til venstre, Gnr/Bnr 118/5 hvitt hus i midten og Gnr/Bnr: 
118/22 hus nederst til venstre i bildet. 

7/17 
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Figur 1A 3. Åsryggen Kvamen midt i bildet ovenfor bebyggelsen og med topp Sjønakken. Veien 
i bildet er Homborstadveien.  

 
Figur 1A 4. Gård Gnr/Bnr: 118/9 nær veikryss med åsryggen Sjønakken som har bratte skrente 
på sørsiden mot gangvei ved Rv 15 (Nordfjordveien). 
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Figur 1A 5. Bebyggelsen ligger ned til fjorden langs Kjøldalsstranda. Strandaveien nederst. 
Gammelt nedlagt steinbrudd i foten av fjellsiden midt i bildet. 

 
Figur 1A 6. Kjøldalsstranda. 
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Figur 1A 7. Kjøldalsstranda.  

 

 
Figur 1A 8. Boligfelt ved Hundshaugvegen ovenfor Rv15. Skogkledt li med med småskrenter bak 
boligene i venstre  halvdel av bildet. 
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Figur 1A 9. Største blokk i skråningen var ca 10 m3. Finstoff i løsmasser i ur. Morenepreg. 
Jordskred kan være et problem her (Område mellom Gnr/Bnr: 118/5 og 118/22). 
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2A1 Områdekart og foto 

 
Figur 2A 1. Kart over området Torvika. 
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Figur 2A 2. Område Torvika sett fra øst mot vest. Jevn slak fjellside ovenfor bebyggelsen som 
ligger ned mot sjøen. Flatere parti i øvre del av fjellsiden. 

 

 
Figur 2A 3.  Gården Myrvold midt i bildet (Gnr/Bnr: 84/3). Flomskred har kommet ned på jordet 
ovenfor gården. Bekk fra mellom Ospehaugen og Varden kommer ned i bebyggelsen. 
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Figur 2A 4. Oversikt over fjellsiden med det flatere partiet i øvre del. Gårder i øvre del 
boligområder nedenfor. 

 
Figur 2A 5. Skogkledt fjellside og skogsbilveg og setervei ovenfor til Myroldstøylen.  
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Figur 2A 6.  Myroldstøylen til venstre i bildet. Myrdrag og bekkeløp over det flate partiet. 

 
Figur 2A 7. Samme område som ovenfor med bekk. 
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3A1 Områdekart og foto 

 
Figur 3A 1. Kart over området Skårhaug – Prestmarka. 
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Figur 3A 2. Oversikt over det område Skårhaug – Prestmarka sett fra sørvest mot nordøst. 
Prestefjellet midt i bildet med den snøkledt Prestenakken øverst. 

 
Figur 3A 3. Bebyggelsen sett fra øst mot vest. Kiselva kommer ned midt i bildet. Kulturhuset i 
Nordfjordeid er større bygg til venstre i bildet. 
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Figur 3A 4. Prestmarka boligfelt øverst mot fjellfoten. Lysere parti i skogen viser skredbanen til 
jordskredet som gikk ned i bebyggelsen i 1975. 

 

 
Figur 3A 5. Fargarelva i Elvagjølet fra Frustendalen (skålpartiet ovenfor). Elva har bygget opp 
en flomskredvifte som går litt ut i sjøen, Skårhaugneset. 
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Figur 3A 6. Prestmarka boligfelt midt i bildet.  

 

 
Figur 3A 7. Ytre og Indre Skårhaugseta ovenfor barskogen i bildet. Fargarelva midt i bildet. 
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Figur 3A 8. Prestmarka boligfelt. 

 

 
Figur 3A 9. Bildet viser den store ura vest for Fargarelva og området Ytre Skårhaug. 
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Figur 3A 10. Ytre Skårhaugsetra til venstre i bildet. I de bratte delene av Frustendalen er det 
flere mindre utløsningsområder for snøskred. 

 

 
Figur 3A 11. Ura vest i området under Skårhaugnakken. 
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Figur 3A 12. Skrentparti under Skårhaugnakken og ovenfor den store ura i området. 
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4A1 Områdekart og foto 

 
Figur 4A 1. Kart over området Lindvika. 
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Figur 4A 2. 

 

 
Figur 4A 3. 
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Figur 4A 4. Østlig del av orrådet med skogkledt fjellside. Liten bekk kommer ned øst for 
gårdsbebyggelsen. 

 
Figur 4A 5. Bruk Gnr/Bnr: 58/1 I Lindvika. Bekken fra Skarvatnet kommer ned vest for 
gårdsbebyggelsen. 
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Figur 4A 6. Bruk Gnr/Bnr: 58/2 I Lindvika. Liten bekk er delvis lagt ned i bakken forbi innmarka. 
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5A1 Områdekart og foto 

 
Figur 5A 1. Kart over området Melheim 

 
 

7/17 
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Figur 5A 2. Oversikt over området Melheim. 

 

 
Figur 5A 3. Bruk Gnr/Bnr: 26/1. 
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Figur 5A 4. Bruk Gnr/Bnr 127/4 (til venstre) og 127/1 (til høyre). Hogst av barskog ovenfor 
gården. 

 
Figur 5A 5. bruk Gnr/Bnr: 127/3 (øverts til venstre), 127/2 (nederst til venstre), 128/2 (lyst felt 
dyrka mark)  og  128/1, Heggjabygda til høyre i bildet. 
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Figur 5A 6. Skogsbilveg under skrentområdet Stegane med urdannelser i fjellsiden. 

 

 
Figur 5A 7. Skrentområde Ørnhammaren. 
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Figur 5A 8. Skogsbilveg opp fra Melheim og til Fagreholden forbid Djupegjølet til venstre for 
vegen. Bekkeløp krysser veien. 
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6A1 Områdekart og foto 

 
Figur 6A 1. Kart over området Navelsaker. 

 
Figur 6A 2. Navelsaker område sett fra sørøst mot nordvest. Høgefjellet (926moh) mot toppen 
med bratt skrent i front og stor ur. 
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Figur 6A 3. Bildet viser området vest for Figur 6A 4. 

 

 
Figur 6A 4. Gnr/Bnr: 131/3 vest for Storeelva. Gnr/Bnr: 131/14 og 1 nede ved vatnet. 
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Figur 6A 5. Heggjabygda – Langesteinen. Gården som lå der Gnr/Bnr: 131/5, 6 og 12 ligger i 
dag ble truffet av snøskred 1701 og 14 personer omkom. Gården ble flyttet lengre øst, men ble 
bygd på samme plassen etter utskiftinga i 1892. Et sagn sier at gården ble ødelagt i 1580, då lå 
tunet vest for Utigrad, ukjent plassering. 

 
Figur 6A 6. Høgefjellet (926 moh) med Storeura ned fra toppen til ca 510moh. Dalbotnen slaker 
litt av ned mot kote 500. En øst-vest gående rygg fra Kyrkja inne ved fjellfoten går ned forbi 
Høgesetra og leder bekken forbi på nordsiden av ryggen. 
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Figur 6A 7. Nytt veianlegg inntil Storeelva oppe ved kote 300. 
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Figur 6A 8. Fylkesvei 664 følger Hornindalsvatnet til Navelsaker. 
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7A1 Områdekart og foto 

 
Figur 7A 1. Kart over området Rognes 
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Figur 7A 2. Bildet er tatt mot sør og viser Rognesneset og fjellsiden opp til toppen Rognesvarden 
ca 900 moh.  
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Figur 7A 3. Nærbilde av Rognes gård og hyttebebyggelsen ute på neset og øst for gården (til 
venstre for gårdshusa). 
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Figur 7A 4. Skredskadet skog på begge sider av Rogneselva. Noe skog er hugget ned etter 
vindskader. 
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Figur 7A 5. Bildet viser Indre Fossaelva. Skog er hugget ned etter vindskader. 
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8A1 Områdekart og foto 

 
Figur 8A 1. Kart over området Skrede 
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Figur 8A 2. Skrede sett mot øst. Oppe i botnen ligger Geilavatnet med Skredenibba midt i bildet 
og Blåfjellet til høyre i bildet. 

 
Figur 8A 3. Bildet viser eksempel på jordskred vest for området 
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Figur 8A 4. Oversiktsbilde av Skrede. 

 

 
Figur 8A 5. Oversiktsbilde østlig del av Skrede. 
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Figur 8A 6. Oversikt over østlig del av Skrede: Bakkeperhammaren og Kolmila. Nordfjordvegen 
langs vatnet. 

 
Figur 8A 7. Gnr/Bnr: 135/3 midt i bildet. Fjøsbakkeflata rett opp for gårdshusa. 
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Figur 8A 8. Gård Gnr/Bnr: 135/15 ovenfor og 135/1 nedenfor Skredevegen (ovenfor 
hovedveien). Skredelva hvor de største skreden i området kommer ned går ned til høyre for 
bebyggelsen (vest for). Området ovenfor gården heter Lynghella. 

 
Figur 8A 8. Gnr/Bnr: 135/5 vest for Skredeelva til høyre i bildet. 
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Figur 8A 8. Oversiktbilde over Skrede sett mot vest. Høye bratte fjellside med stor ur og 
løsmasseavsetning ned mot gårdene og den slakere innmarka. 
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9A1 Områdekart og foto 

 
Figur 9A 1. Kart over området Hundeidet. 

 

 
Figur 9A 2. Oversiktsbilde Hundeidet. 
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Figur 9A 3. Hundeidet sett mot øst. Rolvstad gård nærmest i bildet, Ytre Hundeidet midt i bildet, 
Indre Hundeidet er øverste gård litt til venstre for midten av bildet. 

 
Figur 9A 4. Hundeidet med hele området sett mot øst. 
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Figur 9A 5. Båthavna til venstre, gårdene Sætre Gnr/Bnr: 15/2 (fra venstre) og 15/1. Skog tatt 
ut i området Stigen – Skarflata. Sætrebakken, hus til venstre for midten av bildet. 

 
Figur 9A 6. Apalberget mot sjøen. Hundeidvegen svinger seg opp forbi bebyggelsen. 
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Figur 9A 7. Fjellside ovenfor Hundeidvegen (Midtflata, Flotene (øverste hogstfelt) og Rabben 
(innmark over bebyggelsen til høyre i bildet).   

 
Figur 9A 8. Storelva midt i bildet. Indre Hundeidet, øverste gård midt i bildet. 
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Figur 9A 9. Storeelva midt i bildet med Rolvstad lengst til høyre i bildet. 

 

 
Figur 9A 9. Storelva mot toppen ved Hansgjellen og et lengre myrdrag mot sørøst. 
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10A1 Områdekart og foto 

 
Figur 10A 1. Kart over området Kjølsdalen 

 
Figur 10A 2.  Oversikt over Torheim sett mot sørøst. Blåfjellet et toppen lengst sørøst for 
området. Langt daldrag midt i området som går i østlig retning ovenfor bebyggelsen. 
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Figur 10A 3. Oversikt over Torheim sett mot nordvest. Isefjorden med bukta Torvika.  

 

 
Figur 10A 4. Bebyggelsen på Indre Torheim lengst sørøst i området. Blåfjellet ovenfor mot 
nordøst. 
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Figur 10A 5. Skrentområde under Blåfjellet.  

 

 
Figur 10A 6. Ytreelva starter på myrområde vest for Sommarssetra. Elva kommer ned vest for 
Ytre Torheim. 
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Figur 10A 7. Sørøstlig del av området. 
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