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Forord 

Et nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – er under etablering for områder med stort 
skadepotensial fra skred i bratt terreng.  Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte 
områder er et viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid. Hovedmålet med 
kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av skredfare til bruk i arealplanlegging og 
beredskap mot skred.  

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. Det er 
utarbeidet lister med geografiske områder som prioriteres for kartlegging av fare for skred i bratt 
terreng ved eksisterende bebyggelse.  

Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging av skred i Ørsta kommune, Møre og 
Romsdal fylke. Arbeidet er utført av Skred AS.  

I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i byggteknisk forskrift 
(TEK17), som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. 
Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg.  

Skredtypene steinsprang snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred er kartlagt. 

Oslo, juni 2022 

Brigt Samdal 
direktør
Skred- og vassdragsavdelingen

Dokumentet er uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

Lars Harald Blikra
seksjonssjef
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Sammendrag 
 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Ørsta kommune utført av Skred AS. 

De kartlagte områdene er Barstadvik, Masdal, Nordre Vartdal, Follestaddalen, Rystemarka, Åmdalen og 

Øye. 

 

Hovedfunn 

Relativt store deler av fjellsidene i nesten alle de kartlagte områdene er bratte nok til å kunne gi skred, og 

i alle områdene er det kartlagt avsetninger etter tidligere skred. Flere steder strekker skredavsetningene 

seg ned til bebyggelsen. I flere kartleggingsområder er det også historikk for snøskred, sørpeskred og 

løsmasseskred som har nådd bebyggelsen.  

Snøskred, sørpeskred, jordskred og flomskred er dimensjonerende for faresonene de fleste steder i de 

kartlagte områdene. Steinsprang og steinskred er også dimensjonerende i deler av enkelte 

kartleggingsområder. Fjellsidene er i relativt stor grad skogkledd, og skogen er flere steder vurdert å ha 

stor betydning for faresonene, enten fordi den reduserer sannsynligheten for snøskred eller fordi den 

bremser og reduserer det mulige utløpet av skred fra eksisterende løsneområder.  

 

Resultatene fra kartleggingen viser at 42 boligbygg ligger innenfor 1/1000-faresonen.   

 

Kartlagte skredtyper 

Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:  

- Steinsprang og steinskred 

- Jordskred 

- Flomskred  

- Sørpeskred 

- Snøskred  

 

Utredning av faresoner for kvikkeleireskred og fjellskred er ikke en del av denne kartleggingen. 

 

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 skredfaren fastsettes ut fra skredtype med 

lengst rekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred og er 

utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17, samt NVEs «Veileder for utredning av sikkerhet mot 

skred i bratt terreng – Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak».  

 

Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i 

betraktning lokale forhold.  

 

Bruk av faresonekartene 

Faresonekartene for skred i bratt terreng har høyere detaljeringsgrad enn de landsdekkende 

aktsomhetskartene og vil erstatte disse i arealplanleggingen i de kartlagte områdene.  

 

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 

bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Sikkerhetskravene gitt i TEK17 §7.3 skal 

oppfylles ved nybygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse. Dette gjøres ved å plassere 

byggverket utenfor området som har større skredfare enn TEK17 tillater, eller ved å utføre sikringstiltak 

eller dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan medføre.  

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

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/hvordan-utfore-en-skredfareutredning/fase-3-dokumentasjon-og-kvalitetsikring/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/hvordan-utfore-en-skredfareutredning/fase-3-dokumentasjon-og-kvalitetsikring/?ref=mainmenu
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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 Ørsta kommune utført 

av Skred AS. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE. 

 

Faresonene kan man se i Vedlegg F under hvert delområde og er tilgjengelige 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 skredprosesser og benytter de 

metodene som er vanlige ved faresonekartlegging.  Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess. 

Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle 

fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge geologiske forhold som har 

betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til slutt er det en skredfaglig 

vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. Kartleggingen gjøres i en 

detaljeringsgrad som kan brukes direkte på byggesaksnivå, det vil si at faresonene (gitt at forholdene ikke 

er endret) ikke burde endres nevneverdig om man utfører mer detaljerte undersøkelser. 

 

Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen tar utgangspunkt i eksisterende skredutsatt bebyggelse. 

Arbeidet er begrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal 

utredes og kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har 

infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane Nor mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering 

og kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging. 

Faresoner er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17 §7.3, som viser faresoner for skred med nominell 

årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av 

menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, 

jordskred og flomskred. 

 

Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for 

områdene som faresonekartene dekker.  

 

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 

bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det for eksempel 



Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

8 

 

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 Ørsta 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. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte 

forekommer gjerne der løsmassedekket er tynt. Et kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en 

bruddsone, før det skjærer en kanal i løsmassene som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere 

skred. Skredmasser kan også gå over kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt 

med kanalen (leveer). Der hvor terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid 

bygger flere slike skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene 

løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs en 

sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike skred har en trekantform, mens de vanligvis er 

uregelmessige i formen. De groveste massene avsettes nederst som en tungeformet rygg. Mindre 

jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket mark 

eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er særlig vanlige om våren, når jord eller leire 

kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred. 

1.3.3 Flomskred 

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp 

og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og 

transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. 

Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en stor 

vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres 

utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra store og 

små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i 

kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når 
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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 løssnøskred og flakskred 

kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det 

sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en liten lokal 

utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og skredbanen utvider 

seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå hastigheter på inntil 120 

km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt 

skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et 

flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet 

kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i 

overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som 

ofte rekker helt ned i dalbunnen. 
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2. Oversikt over de kartlagte områdene 

2.1 Geografi 

Skred AS har på oppdrag fra NVE utført skredfarekartlegging i områdene vist i Figur 1. De kartlagte 

områdene er: 1 - Barstadvik, 2 - Masdal, 3 - Nordre Vartdal, 4 - Follestaddalen, 5 - Rystemarka, 6 - 

Åmdalen og 7 - Øye. 

 

For hvert kartleggingsområde er det vurdert et «påvirkningsområde», dvs. et område av betydning for 

skredforholdene i kartleggingsområdet. Påvirkningsområdet er større enn fjellsiden direkte ovenfor det 

kartlagte området, og inkluderer generelt nedslagsfeltene til bekker og elver som renner gjennom 

kartleggingsområdene. Dette fordi det er der at eventuelle forhold kan ligge til rette for enkelte 

skredtyper, f.eks. sørpeskred og flomskred. Påvirkningsområdene er vist i oversiktskartene for de enkelte 

kartleggingsområdene, i Vedlegg B. 

 

 

Figur 1: Oversikt over områdene omfattet av denne skredfarekartleggingen. Kartet viser også de 

meteorologiske stasjonene som ble benyttet for klimaanalysene. Nummerering av områder og stasjoner er 

som omtalt i rapporten. 
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2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 

Skredfarekartleggingen utført i Ørsta kommune gjelder til sammen ca. 30 km dalsider med til dels veldig 

ulike topografiske forhold. De enkelte kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i rapporten.  

 

I veldig grove trekk preges samtlige kartleggingsområder av til dels veldig bratte dalsider som stiger fra 

kysten eller fra en dalbunn som ligger på ca. 30 - 80 moh., opptil fjelltopper på 800 - 1500 moh. 

Områdene omfatter skråninger i både fjell og løsmasser, med eksposisjon mot alle himmelretninger. De 

aktuelle fjellsidene er bare delvis skogdekket, generelt med en øvre skoggrense på ca. 350 – 500 moh. 

 

Berggrunnen i kartleggingsområdene Barstadvik, Masdal og Nordre Vartdal er kartlagt av NGU i 

målestokk 1:50.000 (NGU, 2021a). Kartene i disse tre områdene viser at berggrunnen består av gneis, 

uten andre bergarter. I de øvrige kartleggingsområdene finnes det kun regionale kart 1:250.000 (NGU, 

2021a), som kun viser granittisk gneis. Dette er en hovedbergart som kan inkludere migmatitt, 

granodioritt og øyegneis, men kartene viser bare hovedbergarten. Det er derfor ikke vurdert nødvendig å 

vise berggrunnskartene i egne figurer i denne rapporten.   

 

Løsmassedekket er også kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (NGU, 2021b). Kun en 

veldig liten og marginal del av Follestaddalen er i tillegg kartlagt av NGU i målestokk 1:20.000. NGUs 

løsmassekart er omtalt og vist i figurer i kapitlene som omtaler de enkelte kartleggingsområdene. 

Løsmassekart i målestokk opptil 1:50.000 gir bare noe informasjon om avsetninger og, i noen tilfeller, 

terrengformasjoner som kan relateres til skredaktivitet, f.eks. skredvifter. Målestokken er imidlertid ikke 

egnet til å gi detaljert informasjon på skredbanenivå. Også derfor er vurderingen av avsetninger og 

skredrelevante terrengformer i større grad basert på egne registreringer enn på NGUs løsmassekart. 

2.3 Klima 

2.3.1 Historisk klima 

Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk av størst betydning for skredfarevurderingen. 

Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt (eklima.no). En generell utfordring er at 

de meteorologiske stasjonene har alt for korte dataserier til å kunne gi robuste analyser av ekstremt vær 

med gjentaksintervaller av relevans for skredfarekartlegging. I mange tilfeller ligger stasjonene også 

relativt langt fra de kartlagte områdene, og mye lavere enn løsneområdene for skred. Resultatene av 

analysen anses derfor som usikre, men gir allikevel den mest objektive informasjon om klimaforholdene i 

området.  

 

Plasseringen av stasjonene er vist i Figur 1, mens en oversikt over stasjonenes driftsperiode, høyde over 

havet og koordinater er gitt i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Oversikt over de benyttede meteorologiske stasjonene. Se plassering i Figur 1.  

Stnr. Navn I drift fra I drift til Hoh. 

(m) 

Breddegrad Lengdegrad 

59670 Ekset i Volda jan.59 jul.08 58 62,1671 6,037 

59700 Ørstavik jul 1895 sep.59 6 62,2034 6,1138 

59710 Ørstavik – Velle jan.61 apr.96 35 62,2025 6,1323 

59900 Sæbø jan.72 des.18 21 62,2027 6,4657 

59680 Ørsta-Volda Lufth. jun.71  74 62,1804 6,0781 
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Månedsnormaler for periodene 1961-1990 viser at stasjonene hadde middeltemperaturer som bare i januar 

og februar lå under frysepunktet (Figur 2). Normalene for perioden 1991-2020 viser imidlertid at 

middeltemperaturen i Ørsta i de enkelte månedene har økt med opptil 1,4 grader, og nå ligger den ikke 

engang under frysepunktet i de kaldeste vintermånedene. Temperaturene gjenspeiler uansett at Ørsta 

ligger i et relativt kystnært område. 

 

 

 
 

Figur 2: Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur. For 59680 vises også normalen for 1991-2020. 

Data fra www.eklima.no.  

 

Når det gjelder månedsnormaler for nedbør i perioden 1961-1990 viser dataene at stasjonene hadde en 

normal årsnedbør som varierte mellom 1940 mm ved flyplassen og 2040 mm ved Sæbø, fordelt over årets 

12 måneder som vist i Figur 3. Nedbøren ved Sæbø har, ifølge normalene for perioden 1991-2020, økt til 

2170 mm. Disse nedbørmengdene er relativt store, noe som også er et uttrykk av områdets relativt 

kystnære beliggenhet. 
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Figur 3: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.  

 

For skredfarevurderingen er det imidlertid viktigere å analysere skredutløsende vær, enn normale 

klimaverdier.  

 

For snøskred er fokuset på 3-døgns snøfall med store gjentaksintervaller. Nedbør som faller i fjellet over 

500 - 1000 moh. mellom november og april, antas i all hovedsak å komme i form av snø. For disse 

vintermånedene ved de benyttede stasjonene er den beregnede 3-døgns nedbør med 1000 års 

gjentaksintervall på mellom 171 og 280 mm, teoretisk tilsvarende 170 – 280 cm nysnø (Tabell 2). Det er 

stor usikkerhet i beregning av ekstremnedbør for så store gjentaksintervaller basert på dataserier som kun 

er 20 – 100 år lange, men en slik beregning gir best mulig utgangspunkt for forutsetningene som behøves 

ved modellering av 1000 års snøskred. Videre viser Figur 4 at fremherskende vindretninger i de samme 

vintermånedene er fra SV, med tilleggskomponent fra NØ. Topografiske effekter både rundt de 

meteorologiske stasjonene og rundt løsneområdene for snøskred gjør imidlertid slike data lite 

representative av forholdene der skred kan utløses. I Ørsta-området viser dessuten lokal kunnskap at de 

store snøfall hovedsakelig kommer med vind fra NV, samt V og SV. Vind fra Ø og SØ forekommer 

generelt i kaldere og tørrere perioder.  

 

 

Tabell 2: Beregnet 3-døgns nedbør (mm) i månedene november - april for ulike gjentaksintervaller 

(Gumbel). 
 

Gjentaksintervall 

(år) 

5 10 25 50 100 500 1000 Datagrunnlag 

Ekset i Volda 90 101 115 126 137 161 171 1959-2008 

Ørstavik – Velle 122 136 154 167 181 212 225 1961-1996 

Sæbø 140 159 184 202 220 262 280 1972-2018 
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Figur 4: Vindrose for vintermånedene november til april, for stasjonen Ørsta – Vold lufthamn. Figuren er 

fra www.eklima.no. Flyplassen er delvis skjermet av terrenget for vind fra Ø til S, og muligens også NV. 

 

Lignende analyser, men med fokus på nedbør som kommer i form av regn, er gjort som grunnlag for 

vurdering av jord- og flomskredfare.  

Studier utført i Norge (Sandersen m.fl., 1996) indikerer at løsmasseskred ofte løses ut ved døgnnedbør 

tilsvarende eller overskridende 8% av den normale årsnedbøren. I det aktuelle området betyr det en 

døgnnedbør på 155 – 173 mm. En ekstremverdianalyse lik den ovenfor presentert for snøfall, men utført 

for 1 døgns-nedbør som kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for en døgnnedbør på 155 – 

173 mm i Ørsta-området er på litt over 1000 år. 

 

Sannsynligheten for at en nedbørmengde potensielt i stand til å utløse løsmasseskred forekommer, er ikke 

er det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av mange flere forhold 

enn nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst. Dette er vurdert og beskrevet for 

hvert område i Kapittel 4.  

 

Tabell 3: Beregnet 1-døgns nedbør (mm) i månedene mai - oktober for ulike gjentaksintervaller 

(Gumbel). 
 

Gjentaksintervall 

(år) 

5 10 25 50 100 500 1000 Datagrunnlag 

Ekset i Volda 58 66 77 84 92 110 118 1959-2008 

Ørstavik – Velle 77 88 102 112 122 146 156 1961-1996 

Sæbø 76 86 99 109 118 140 149 1972-2018 

 

http://www.eklima.no/
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Resultatene av klimaanalysene presentert ovenfor er i tråd med de fra klimaanalysen i NVEs første 

skredfarekartlegging i Ørsta kommune (NVE, 2015a), men vi har benyttet data fra noen flere 

meteorologiske stasjoner, f.eks. for ekstremnedbørsanalysene.  

2.3.2 Fremtidig klima 

Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og forekomsten av disse 

skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at ekstremt vær inntreffer oftere. 

Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og 

sørpeskred, men i hvilken grad skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er vanskelig eller umulig å 

kvantifisere, da sannsynlighet for utløsning av skred er et komplekst samspill mellom ulike faktorer, som 

påvirkes av klimaendringer i forskjellige retninger  

Ifølge Norsk Klimaservicesenter (2016), Klimaprofil Møre og Romsdal, beregnes det at årstemperaturen 

vil øke med ca. 4°C innen 2100, mest om vinteren, våren og høsten (4°C) og minst om sommeren 

(3,5°C). Årsnedbøren vil øke med 15 %, mest om sommeren og høsten (15 – 20%) og minst om vinteren 

og våren (5%). Sitert fra Norsk Klimaservicesenter (2016): 

 

«Det er venta at episodar med kraftig nedbør aukar vesentleg både i intensitet og frekvens. 

Nedbørmengda for døgn med kraftig nedbør er venta å auke med ca. 15 %. Intensiteten i kortvarige 

regnskyll er venta å auke meir enn for eitt døgn.».  

 

 «Høgareliggande fjellområde kan få aukande snømengder fram mot midten av hundreåret. Etter det 

ventar ein at auken i temperatur vil føre til mindre snømengder også i desse områda mot slutten av 

hundreåret.». 

 

«Med eit varmare og våtare klima vil det oftare kome regn på eit snødekt underlag. Dette gjev gradvis 

kortare snøsesong, og kystnære strok i låglandet kan verte heilt snøfrie. Faren for tørrsnøskred vil 

etter kvart verte redusert fordi temperaturstiging vil føre til både høgare snøgrense og høgare 

tregrense, medan faren for våtsnøskred i skredutsette områder vil auke.». 

 

«Det er grunn til auka aktsemd mot skredtypane jord-, flaum- og sørpeskred ettersom desse 

skredtypane kan verte både vanlegare og meir skadelege.».  

 
Med dagens metodikk for skredfarekartleggingen, er det ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for 

skredstørrelse eller skredutløp og så bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i 

en rekke usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere effekten av, men som 

vurderes skjønnsmessig når en kartlegger skredfare.  

 

3. Metodikk for fastsettelse av faresoner 
for dette oppdraget 

Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av skredfaglig skjønn og 

erfaring. Den skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som underbygger bruk 

og forståelse av data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og annen historikk, vurderinger og 

modelleringer, fram til fastsetting av faresoner. Metodikken vi har anvendt for å komme frem til 

faresonene, er iht. NVEs «Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng – Utredning av 

skredfare i reguleringsplan og byggesak», og er kort omtalt nedenfor. 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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3.1 Skredhistorikk 

Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene og 

de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en 

skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også 

gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. Et utvalg av historiske skredhendelser er 

samlet i en nasjonal skreddatabase (NVE Atlas) og vises på www.atlas.nve.no. Opplysningene registrert i 

skreddatabasen oppsummerer blant annet mye av det som er å finne i lokale skriftlige kilder, for eksempel 

kirkebøker. Skreddatabasen kan ikke oppfattes som en komplett historikk av hendelser i et område, og 

plassering av hendelsene i databasen, samt registrert skredtype oppfatter vi som veiledende mer enn 

absolutt. I et enkelt tilfelle (skredhendelse i Nordre Vartdal) er det brukt informasjon fra SVV sin 

database (vegkart.atlas.vegvesen.no).  

I tillegg til informasjon fra NVE Atlas, er en del skredhistorikk for kartleggingsområdet Follestaddalen og 

til dels Øye oppsummert i en rekke gamle skredfareutredninger som vi har hatt tilgang til. De relevante 

rapportene er listet opp og kommentert i avsnittene som omhandler de enkelte kartleggingsområdene. 

Videre har vi forsøkt å innhente mest mulig informasjon ved å intervjue lokalkjente samtidig med 

gjennomføring av befaring.  

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 

En digital høydemodell (DHM), eller terrengmodell, er en tredimensjonal digital representasjon av 

terrenget som gir informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet. 

 

Terrengmodellene som er benyttet for skredfarekartlegging i Ørsta kommune, er laget basert på LiDAR-

skanning til den nasjonale høydemodellen. Skanningen i de aktuelle områdene er utført i 2017 og 2019 

med en punkttetthet på 2 og 5 punkter per kvadratkilometer. Dataene er lastet ned som ferdige 

terrengmodeller fra hoydedata.no, med oppløsning på 1 m x 1 m.   

 

Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra 

høyoppløsnings DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner, 

løsneområder, skredavsetninger osv. Det er i hvert kartleggingsområde laget skyggekart med innstråling 

fra fire til seks ulike retninger.  

 

Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser terrenghelningen for hvert punkt i datasettet. 

Terrenghelningen er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder for skred. Helningskartet 

for hvert kartleggingsområde vises i vedlegg C og er delt inn i følgende klasser: 

 

0° til 10°: generelt trygge forhold; enkelte løsneområder for sørpeskred kan forekomme 

10° til 20°: mulige løsneområder for sørpeskred  

20° til 25°: mulige løsneområder for jord-/flomskred (lavere sannsynlighet) og sørpeskred 

25° til 37°: mulige løsneområder for jord-/flomskred (høyere sannsynlighet) og snøskred 

37° til 45°: mulige løsneområder for snøskred og jord/flomskred 

45° til 55°: mulige løsneområder for steinsprang og snøskred 

55° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang  

3.3 Topografi, avrenning, vegetasjon og klimaforhold 

Topografien er et av de aller viktigste elementene som avgjør en fjellsides skredpotensial. Blant de 

topografiske forholdene som er viktige for skredpotensialet, i tillegg til terrenghelningen, er 

terrengformen og terrengruheten.  
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Terrengformen beskrives av kurvaturen eller krummingen i terrengoverflaten, både parallelt med og på 

tvers av høydekurvene. Snø, overflatevann og grunnvann har alle mer tendens til å akkumuleres eller 

konsentreres i konkave, dvs. gryteformede, terrengpartier enn på konvekse former som rygger. Dette 

illustreres godt av utførte GIS-baserte analyser av avrenningsmønsteret i fjellsidene (MFD, «Multiple 

Flow Directions»). Nedslagsfeltene for de viktigste bekkene som renner gjennom kartleggingsområdene, 

er også tegnet i kart, for å gi ytterligere grunnlag for vurdering av sannsynligheten for jord-/flomskred og 

sørpeskred.  

Nytten av dette arbeidet ligger i at det i konkave terrengpartier, spesielt om de drenerer større deler av en 

fjellside eller store høyfjellsområder, er større sannsynlighet for utløsning av de fleste skredypene enn det 

er på ryggformasjoner. Ved kildeområder for steinsprang, kan derimot konvekse fjellknauser gi like mye 

(eller mer) utfall av blokker som mer konkave deler av en skrent, eller potensial for utfall av større volum. 

For samtlige typer skred, i varierende grad, vil ofte konkave terrengformer som raviner og nedskårne 

bekkeløp styre bevegelsen i fjellsiden og utløpet.     

 

Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning. Dette har 

spesielt stor betydning for snøskred, der bruddforplantning over store arealer krever relativt 

gjennomgående lagdeling i snødekket: Mye større snømengder er nemlig nødvendig for å tildekke terreng 

med stor ruhet enn for å tildekke glattere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er på 

den andre siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang. Både terrengkrumming 

og ruhet vurderes skjønnsmessig ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings terrengmodell, 

ved hjelp av skyggekart, samt ved feltobservasjoner. 

 

Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering. Effekten av skogen er i denne rapporten vurdert 

ut fra befaringsobservasjoner og flybildestudie, i henhold til NVEs «Oppsummeringsrapport for skog og 

skredprosjektet» (NVE, 2015b). Anbefalingene i disse rapportene er delvis gjengitt i NVEs veileder, 

nevnt ovenfor. Alle flyfotoer tilgjengelig for de aktuelle områdene på www.norgeibilder.no ble 

gjennomgått for å avdekke eventuelle endringer i vegetasjonsforhold eller i terrenget som kunne indikere 

nylige skred.  

3.4 Feltkartlegging 

Befaringer i alle kartleggingsområder ble gjennomført av Andrea Taurisano, Kalle Kronholm og Kristin 

Lome, Skred AS, i perioden 25. – 30. mai 2021, samt dagene 21. og 22. mai der også Hans Georg Grue 

og Pål Lohne deltok i feltarbeidet. Befaringene ble gjennomført ved bruk av bil, drone og til fots. Det var 

i all hovedsak fint sommervær med god sikt under feltarbeidet. 

 

Mye av fokuset under feltbefaringene var på å kartlegge løsneområder og skredbaner for de ulike typer 

skred. En første identifisering av potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på helningskart 

med 1 m og 5 m oppløsning med inndeling i helningsklassene vist i avsnitt 3.2. og i Vedlegg C. Under 

feltbefaringene ble de potensielle løsneområdene definert på bakgrunn av terrenghelning, vurdert i lys av 

andre lokale forhold, spesielt terrengform og vegetasjon. Den samlede vurderingen førte til at noen 

potensielle løsneområder ble avkreftet og fjernet fra kartet, mens andre ble bekreftet og nærmere 

avgrenset. 

 

For snøskred ble de fleste opprinnelig avmerkede potensielle løsneområdene vurdert å ha et reelt 

skredpotensial, ettersom de ligger over skoggrensen. Selv om løsneområdene tidligere tegnet basert på 

kart- og flyfotostudie, i all hovedsak ble bekreftet av befaringsobservasjonene, gjorde feltobservasjonene 

det mulig å nærmere avgrense løsneområdene.  

 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
http://www.norgeibilder.no/
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For jordskred bør det for klarhets skyld skilles mellom registrerte løsneområder (skredkanter) etter 

tidligere skred, rent potensielle løsneområder (alt terreng brattere enn 20° med løsmassedekke), og 

terrengpartier faktisk vurdert som mulige løsneområder for jordskred, som også er benyttet for 

modelleringsformål. Det er første og sistnevnte type løsneområder som er vist i registreringskartene 

(Vedlegg D). Potensielle løsneområder for jordskred er i første omgang forutsatt som alle 

løsmasseskråninger brattere enn 20°. Dette betyr i praksis at et teoretisk potensial for jordskred i de 

kartlagte områdene er til stede nesten overalt. For de svært mange potensielle løsneområdene er i tillegg 

sannsynligheten for skredutløsning skjønnsmessig vurdert. Denne sannsynlighetsvurderingen ble, iht. 

NVEs veileder, basert på: 

 

- terrengformen (mindre sannsynlighet på ryggformasjoner enn i konkave eller åpne skråninger); 

- vegetasjon (mindre sannsynlighet i tett skog enn i bart terreng);  

- hydrologiske forhold (mindre sannsynlighet ved veldig begrenset nedslagsfelt og liten 

vanntilgang);  

- eventuelle forhold som endrer naturlig vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger); 

- informasjon om, samt tegn på tidligere skred (mindre sannsynlighet ved manglende tidligere 

skredaktivitet i fjellsiden);  

- befaringsobservasjoner av beskaffenheten av løsmassedekket blottet i skjæringer i 

kartleggingsområdene (f.eks. velgraderte og veldrenerte morenemasser med lite finstoffinnhold 

ble vurdert som mindre sannsynlige løsneområder enn finstoffholdige masser observert andre 

steder i kartleggingsområdene). 

Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i mange tilfeller til at terrengpartier brattere enn 20 - 25° 

med løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred. Dårlig håndtering av 

overvann, etablering av skogsveger og andre terrenginngrep som måtte skje i etterkant av våre 

vurderinger, kan imidlertid føre til økt sannsynlighet for utløsning av jordskred. Løsneområdene tegnet 

for modelleringsformål er resultatet av alle vurderingene nevnt ovenfor, samt modelleringstekniske 

hensyn, og anbefalingene i nylig utført FoU i Norge (NVE, 2020). Generelt er det kun tegnet ett 

løsneområde for jordskred i hver aktuell jordskredbane, der vi vurderte sannsynligheten for utløsning av 

skred som størst, selv om jordskred også kan utløses andre steder (f.eks. lenger nede) i samme bane. 

 

Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, eks. 

raviner og nedskårne bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller betydelig 

potensial for erosjon langs løpet. Dersom kombinasjonen av terrenghelning og nedslagsfelt for ravinen 

eller bekkeløpet ikke er vurdert i stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialene registrert i 

de ulike løpene, eller bekken renner på fjell uten tegn på erosjon i ravinesider, vurderes det i 

utgangspunktet ikke å være potensial for flomskredhendelser. Løsneområdene for flomskred vist i 

registreringskartene (Vedlegg D), er også tegnet med modelleringstekniske betraktninger i bakhodet. 

Dette kan f.eks. bety at løsneområder er plassert i bratte deler av bekkeløpet (slik dynamiske modeller 

krever), selv om bekkeløpet akkurat der består av fast fjell, og materialene som er tilgengelige for 

transport ligger lenger nede i en slakere del av bekkeløpet.  

 

Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, for eksempel nesten flate myrområder, høyfjellsplatåer, 

vatn som drenerer ut i bratte bekker, bratte kløfter og gjel i høye fjellskrenter. En sørpeskredhendelse kan 

også starte som annen skredtype, f.eks. som et våtsnøskred eller en flom i høytliggende bekk, og vil ofte 

gå over til andre prosesser, eks. flomskred, i nedre deler av skredbanen. Dersom alle terrengpartier der 

dette er teoretisk mulig, kartlegges som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert 

teoretisk løsneområde, vil en ofte få et farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk, 

kvartærgeologi eller skredhistorikk, og der sørpeskred mange steder blir dimensjonerende prosess. 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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Konsekvensen er uforholdsmessig stor utrygghetsfølelse i befolkningen, båndlegging av arealer og behov 

for sikringstiltak. Dette ville vært tilfelle mange steder i de kartlagte områdene. I tråd med NVEs veileder 

har vi derfor lagt vekt på tidligere historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, samt terrengformer 

som både kan akkumulere betydelige mengder snø og gjør det mulig for snøen å bli vannmettet uten at 

vann raskt finner en naturlig avrenning nedover i fjellsiden. Avrenningsanalyser, som viser områder der 

vann har tendens til å konsentrere seg, er benyttet som en del av datagrunnlaget for identifisering av 

mulige løsneområder for sørpeskred. Dette er nærmere omtalt i avsnittene som omhandler disse 

skredtypene i de enkelte kartleggingsområdene. 

 

Løsneområder for steinsprang er i første omgang definert som alle naturlige fjellskrenter brattere enn 45°. 

Små skrenter under ca. 5 m høyde blir ikke kartlagt som løsneområder med mindre de ligger innenfor 

eller så nære ovenfor kartleggingsområdet at utløp derfra kan komme inn i det vurderte området. Utover 

det er altså alle skrenter over 45° tatt med som potensielle kildeområder i det senere modelleringsarbeidet. 

Ved befaringsobservasjoner og dronebildeanalyse ble det imidlertid gjort en kvalitativ vurdering av 

steinsprangpotensialet i de ulike kildene: Noen skrenter har for eksempel kraftig oppsprukket berg og 

mange avløste partier, mens andre virker mye mer kompakte, med liten grad av oppsprekking. Dette 

gjenspeiles generelt i omfanget av steinsprangavsetningene i foten av skrenten. Størrelsen av 

kartleggingsområdene ville imidlertid gjort det umulig å kalibrere dynamiske modeller for hvert enkelt 

løsneområde og scenario, slik det ville gjøres dersom det skulle prosjekteres sikringstiltak for en bestemt 

skredbane.  

 

I tillegg til avgrensning av løsneområdene for de ulike typer skred ble det under befaringen fokusert på å 

forbedre tolkningen av avsetningene på forhånd identifisert ved hjelp av skyggekart. I felt ble det f.eks. 

gjort en endelig vurdering av hvorvidt tidligere kartlagte vifter var skredvifter eller rene flomavsetninger, 

samt at grensene av viftene ofte ble justert etter direkte observasjon; alle registrerte (naturlige og 

menneskeskapte) løsmasseskjæringer ble inspisert for å registrere massenes beskaffenhet; i kanaliserte løp 

som leder ned til vifter, ble eksponerte løsmasser og løse materialer tilgjengelige for transport registrert; 

steinurer tidligere kartlagt ved hjelp av flyfoto og skyggekart, ble bedre avgrenset, og det ble i tillegg 

registrert hvor sammenhengende uravsetningene er og hvor store blokker de består av. 

 

Felles i feltkartlegging av alle skredtyper og samtlige kartleggingsområder er omfattende bruk av droner, 

til langt mer enn oversiktsfotografering av områdene. Direkte observasjon og bilder fra drone ble benyttet 

for nærmere vurdering av oppsprekkingsgrad og skredpotensialet i skrenter (eks. Figur 6, 7 og 8 i 

Vedlegg 3A, Figur 15 i Vedlegg 4A, Figur 11 i Vedlegg 6A, m.fl.). Droneobservasjoner og -bilder er også 

benyttet for å vurdere skogtettheten i løsneområder for snøskred som ligger i glissen skog eller nær 

skoggrensa (eks. Figur 5 og 6 i Vedlegg 1A, Figur 16 i Vedlegg 4A, m.fl.). Drone er videre benyttet for å 

nærmere studere spor etter jordskred som var avdekket ved hjelp av skyggekartanalyser (eks. Figur 7 og 8 

i Vedlegg 1A, Figur 7 i Vedlegg 2A, m.fl.).   

3.5 Registreringskart 

Registreringskartet er resultatet av omfattende forarbeid med identifisering av løsneområder, skredbaner 

og skredavsetninger gjort på bakgrunn av helningskart, skyggekart og flybilder, samt feltregistreringer, 

som kort beskrevet i avsnitt 3.4. Der relevant, er også kartfestbare opplysninger fra lokalkjente ført i kart. 

Forklaringer og kommentarer vedr. infopunktene i registreringskartene er vist i Vedlegg 0. 

Registreringskartene (vedlegg D for hvert område) er utarbeidet iht. NVEs krav om kartmal og 

symbologi, med skyggekart som bakgrunn.  

 

 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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3.6 Modellering 

Resultater av skredmodellering utført med ulike beregningsverktøy kan brukes til å etterprøve og 

underbygge vurderinger av forventet skredutløp basert på andre kilder som skredhistorikk, 

feltobservasjoner og skjønn. 

Modellresultatene, eks. maksimalt utløp, flytehøyde, skredhastighet og trykk, er alltid sterkt avhengig av 

de valgte inngangsparameterne. Utfordringen ligger generelt i den store usikkerheten rundt avgrensning 

av løsneområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende volumer og materialegenskaper.  

Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser krever derfor ikke bare at det finnes 

historiske hendelser i nærliggende og sammenlignbare områder, men også at relativt detaljert informasjon 

om de hendelsene er tilgjengelig. Dette foreligger meget sjeldent. Best mulig kalibrering er likevel forsøkt 

der noe informasjon forelå, eks. for flere snøskred i Follestaddalen og Øye. Dette er imidlertid ikke uten 

utfordringer og usikkerhetsmomenter: Der utbredelsen av tidligere skred finnes skissert i gamle rapporter, 

er det ofte umulig å si om den representerer den ytterste delen av utløpet av de faste skredmassene, eller 

området med registrerte skader av en viss betydning, eller bare utbredelsen av observerte, mindre effekter 

som knekte grener osv. Vi antar at det siste er tilfellet for enkelte skredhendelser som vi ikke har klart å 

gjenskape i våre modellresultater.  

 

Selv i de tilfellene der det er mulig å etterregne kjente skred, er det umulig å vite gjentaksintervallet for 

skredet som modellen kan kalibreres opp mot. Parameterne som gir best «match» mellom observert og 

modellert utløp i en skredbane, gir derfor ikke nødvendigvis en riktig indikasjon om det forventbare 

utløpet for et 1000 års eller 5000 års skred i den skredbanen, og enda mindre kan de antas å representere 

1000 års eller 5000 års skred i andre skredbaner. Det er derfor behov for å bruke skjønn i vurderingen av 

modelleringsresultatene og deres betydning for faresonene.  

Modellverktøy er derfor først og fremst benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre definere 

hvordan skredmasser ville bevege seg i fjellsidene. En kritisk tolkning av modelleringsresultatene er 

nødvendig for vurdering av det maksimale utløpet for skred med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 

1/5000. Dette til tross for at vi har forsøkt å definere scenarioer som skjønnsmessig kan tenkes å svare til 

ulike faresoner, og at det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike 

parametersettene. Faresonene er som regel ikke basert på en spesifikk modellberegning, men tegnet ut fra 

en samlet vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, ulike beregninger og erfaring. 

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner 

tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. De benyttede modellene og deres oppsett er beskrevet 

nedenfor. 

 

3.6.1 Beregninger med Rockyfor3d for steinsprang 
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig utbredelse av 

steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er beskrevet nedenfor. 

I områder der terrengforhold og / eller skredhistorikk tilsier at steinsprang er en sekundær og ikke 

dimensjonerende skredtype (f.eks. ved snøskredbaner eller flomskredområder med historikk og lang 

rekkevidde), er det kun utført innledende og konservative utløpsberegninger av steinsprangutløpet for å 

underbygge at skredtypen ikke har betydning for faresonene. Disse beregningene har benyttet en 

terrengmodell med 5 m x 5 m oppløsning, og typisk blokkstørrelse er på 5 m3. Generelle innstillinger er 

som følger: 

 

- Det er simulert 100 utfallende blokker per celle i kildeområdene.  

- Det er anvendt en startfallhøyde på 5 m. 

- Det er ikke tatt høyde for skog. 

- Tetthet = 2700 kg/m3. 
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- Blokkform = rektangulær.  

- Det er benyttet automatisk valgte, gjennomsnittlige verdier for bakkens ruhet og energidemping 

(«Rapid automatic simulation»).  

- For presentasjon av resultatene er «reach probability» benyttet.  

 

I områder der steinsprang / steinskred er den mest relevante skredtypen er det i tillegg til de innledende 

beregningene nevnt ovenfor, utført supplerende beregninger fra aktuelle kildeområder. Blokkstørrelser 

opptil 50 m3 er i dette tilfellet anvendt, da feltobservasjoner i de aktuelle områdene viste relativt 

kompakte bergarter og mye tidligere utfall opptil den størrelsen. De detaljerte beregningene er også utført 

med terrengmodell med 1 m x 1 m celler, i tillegg til 5 m x 5 m celler. Øvrige innstillinger for 

Rockyfor3D var som ovenfor.  

I områder der steinsprang / steinskred er relevant presenteres, i tillegg til resultater som viser «reach 

probability», også de som gir antall avsatte blokker («Nr. deposited»). Dette, som en del av 

totalvurderingen som førte til faresonene, ble vurdert opp mot resultater av utløpsanslag utført med 

Alfa/Beta-metoden, og med registrerte avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.  

 

3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred og snøskredvind 
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen mfl., 2010), versjon 

1.7.20, modulen for snøskred. Verdiene for friksjonsparameterne µ og ξ er definert som anbefalt 

(avhengig av aktuell skredstørrelse) i programmet, med unntak av at øvre høydenivå er redusert fra 

1500 moh. til 1000 moh., og nedre høydenivå fra 1000 moh. til 500 moh.  

Fjellsidene i de kartlagte områdene har svært mange partier som ble vurdert å ha en sannsynlighet for 

utløsning av snøskred av betydning for gjentaksintervallene i TEK17. Utløsningsområder er definert på 

bakgrunn av terrengform og -helning, historisk informasjon og vurdering i felt av blant annet vegetasjon 

og terrengruhet. Bruddhøyder har variert mellom 150 og 350 cm, bestemt med utgangspunkt i 3 døgns 

snøfall med 100 års og 1000 års gjentaksintervall, henholdsvis tilsvarende 137 – 220 cm og 170 – 280 cm 

nysnø (avsnitt 2.3.1). Bruddkanthøydene er imidlertid justert, for hvert enkelt løsneområde, basert på en 

totalvurdering av løsneområdets størrelse, eksposisjon, høyde over havet og terrengform. Videre, med de 

skjønnsmessig bestemte bruddkanthøydene som utgangspunkt for definisjonen av skredvolumene, har vi 

for de enkelte skredbanene kjørt beregninger med friksjonsparametere tilsvarende skred av størrelse 

«small» (< 25.000 m3), «medium» (25.000 – 60.000 m3) eller «large» (> 60.000 m3), med 300 års 

gjentaksintervall. Løsneområdene i vedleggene som presenterer resultatene av snøskredmodellering 

(Vedlegg E3), er kategorisert i tre ulike fargeklasser som viser hvilke friksjonsparametere er anvendt for 

modellering i den enkelte skredbanen. For hver skredbane er det i tillegg vurdert om skogens bremsende 

effekt skulle tas i betraktning eller neglisjeres. 

Et bevisst og tilpasset valg av friksjonsparametere (inkl. ev. effekt av skogen) og bruddkanthøyder for 

hvert enkelt løsneområde, tilsvarer fremgangsmåten og detaljnivået som gjelder ved skredfarevurderinger 

utført på enkeltskredbane- eller enkelttomtenivå.  

 

For flere løsneområder i Follestaddalen og Øye, der det er historikk for kraftig skredvind, har vi også 

utført modellering av lufttrykket generert av store snøskred, ved hjelp av en ikke-kommersiell betaversjon 

av RAMMS::Extended. Denne modellen, i forhold til RAMMS::Avalanche, krever mange flere 

inngangsparametere som blant annet styrer omfanget av erosjon (medriving) i skredbanen. Alle de 

parameterne har vi stilt som anbefalt av forskergruppen på det sveitsiske Institut fur Schnee und 

Lawinenforschnung (SLF) som utvikler programvaren. Resultatene (Figur 41, Vedlegg 4E3c og Vedlegg 

7E3c) bør ikke uten videre tas som absolutte trykkverdier, men de gir et godt inntrykk av hvilke retninger 

skredvind mest sannsynlig følger og virker i, samt hvilke områder kan bli hardest rammet av det. 
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3.6.3 Beregninger med RAMMS for jord-/flomskred og sørpeskred 
Modellering av mulig skredutbredelse av jord- og flomskred er gjort med RAMMS::Debris Flow 

(Christen mfl., 2012), versjon 1.7.20.  

 

Utløsningsområdene for flomskred er definert i kanaliserte bekkeløp der helnings- og avrenningsforhold 

(Figur 5), samt materialer tilgjengelige for transport tilsier at flomskred kan løses ut. Ved tegning av disse 

løsneområdene er det også tatt hensyn til modell-tekniske behov, f.eks. behovet for at løsneområdene skal 

ligge i tilstrekkelig bratte deler av bekker eller søkk, som ikke nødvendigvis er det feltobservasjoner viser 

at det er løse materialer tilgengelige for transport.  

 

Utløsningsområdene for jordskred er definert iht. anbefalingene gitt i tilgjengelig FoU utført i Norge 

(NVE, 2020). Løsneområdene er tegnet i deler av fjellsidene med terrenghelning > 20 - 25°, med små 

eller ingen eksisterende raviner, der flyfoto eller skyggekart viser at tidligere jordskred har startet, ofte der 

MFD analyser indikerer at vannavrenning konsentreres (Figur 5). I henhold til anbefalingene i NVE, 2020 

er løsneområdene generelt tegnet med høydeforskjell på ca. 10 - 25 m, noe som stemmer godt overens 

med høydeforskjellen av mange registrerte skredsår i de aktuelle fjellsidene.  

Hvilken grad av ravinering eller kanalisering av skredbanen var nok til å velge å modellere flomskred 

fremfor jordskred, ble vurdert skjønnsmessig og kvalitativt (Figur 5), siden det ikke finnes validerte 

kriterier for å gjøre dette på en mer kvantitativ måte. Resultatene er uansett vurdert opp mot registrerte 

avsetninger, som en del av totalvurderingen som ligger bak faresonene. 

 

I fjellsider med raviner som går ned mot kartleggingsområder, er det kun tegnet ett løsneområde i hver 

ravine, selv om det i ravinens nedslagsfelt er flere sår etter tidligere jordskred, og nye jordskred eller 

flomskred kan utløses flere steder. Dette for å unngå altfor lange beregnede skredutløp grunnet 

«oppstuving» av skredmasser fra løsneområder som i virkeligheten ikke vil utløses samtidig. 

 

Utløsningsområdene for sørpeskred er definert skjønnsmessig på bakgrunn av terrenganalyser og 

hydrologiske analyser (MFD), som forklart i avsnitt 4.3.6.3. Friksjonsparameterne er bestemt på bakgrunn 

av tidligere erfaringer med RAMMS for modellering av denne skredtypen i Norge. For beregning av både 

flomskred, jordskred og sørpeskred er innstillingen «block release» brukt, og øvrige inngangsparametere 

er vist i tabell 4. Parameterne, inkl. de for erosjon, er iht. anbefalingene i NVE, 2020. 

Modellering er for det meste utført med 5 m oppløsning, ettersom enkelte (mye mer tidskrevende) 

kontrollkjøringer utført med 2 m oppløsning bare viste små forskjeller i forhold til 5m-kjøringene. Dette 

er også iht. FoU-funn i NVE, 2020. 

 



Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

23 

 

 

Figur 5: Eksempel på løsneområder tegnet for modellering av jordskred (brune polygoner) og flomskred 

(gule polygoner) i områder der registreringer viste skredkanter fra tidligere jordskred (lilla linjer). 

Modellert avrenning (MFD, innfelt til høyre) er også benyttet som grunnlag for plassering av 

løsneområdene. Eksempelet er fra kartleggingsområdet Barstadvik. 

Tabell 4: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred, jordskred og sørpeskred. 

 Oppløsn. 

DTM 

(m) 

Friksjonspar.  

 

Løsneomr.  Høyde 

blokk 

(m) 

Erosjonsrate 

(m/s) 

Potens. erosjons 

-dybde (m/kPa) 

Jordskred    

2 - 5 

 

ξ = 200 m/s2 

µ = 0,2 

 

10 - 25 m 

høydeforskjell 

 

1 - 2 

 

0,013 

(tett lagret 

løsmasse) 

 

0,1 

Flomskred    

2 - 5 

 

ξ = 200 m/s2 

µ = 0,1 

 

10 - 25 m 

høydeforskjell          

(i raviner) 

 

1 - 2 

 

- 

 

- 

Sørpeskred 1 ξ = 3000 m/s2 

µ = 0,05 

12 – 15 m 

høydeforskjell 

1 - 2 - - 

 

3.6.4 Beregninger med Alfa-Beta metoden for snøskred og 

steinsprang 
Den statistiske-empiriske Alfa-Beta metoden (Lied og Bakkehøi, 1980) gir en alternativ tilnærming til 

utfordringen med å anslå det maksimale forventbare utløpet for et skred. Metoden er forskjellig fra de 

dynamiske modellene nevnt ovenfor i det den ikke er basert på en forenklet modellering av de fysiske 

prosessene involvert i skredbevegelsen. Metoden gir derimot et estimat av skredutløpet langs en bestemt 
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bane (et profil tegnet i terrenget) basert på enkle regresjonsligninger bygd rundt topografiske / 

geometriske forhold målt på et antall reelle skredhendelser. 

 

Bruk av Alfa-Beta metoden er relativt pålitelig der skredbanen har et jevnt profil som gradvis flater ut i 

sin nedre del og kan ikke stoles på ved «terrasserte» terrengprofiler. Derfor er metoden kun brukt for 

utvalgte, egnede skredbaner. Resultatet av modellering med Alfa-Beta metoden er kun brukt som en 

ytterligere indikasjon på det forventbare maksimale utløp i ulike skredbaner, i tillegg til dynamisk 

modellering og ofte med noe mindre vekt i totalvurderingen enn på resultater av den.  

3.6.5 Tolkning av modellresultater 
Det er generelt utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. 

Faresonene er derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet vurdering av 

observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring. 

Dette blant annet fordi dagens definisjon av kravene til faresonene i TEK17 § 7-3 (2) («…skredskader av 

betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle 

skader.») er det vanskelig å kartlegge den ytre avgrensningen av skred. Utbredelsen av skred, spesielt 

jordskred, flomskred og sørpeskred kan være veldig stor ut over slake områder (f.eks. jorder), men 

skadepotensialet ytterst i massestrømmen er ofte begrenset. Ytterkant av faresonene er derfor tegnet 

skjønnsmessig, kun delvis basert på modellresultater. 

3.7 Fastsetting av faresoner 

Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede 

sannsynlighet for alle typer skred.  

Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede 

skredutløp, har vært i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vektlegging av ulike datasett 

og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig 

tilpasset til de ulike skredbanene.  

I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagt område vil det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger 

til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skredtype innenfor områdene. Hvis flere 

skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av faresonene vil dette omtales. 

 

3.7.1 Vurdering av skogens betydning for faresonene 
Betydningen av skogen for skredfaren i og nedenfor en skogdekket skråning er en kompleks 

problemstilling som det hverken finnes fasitsvar på eller faste kriterier for å vurdere. NVEs veileder og 

eksisterende FoU-rapporter (NVE, 2015b) oppsummerer eksisterende kunnskap om temaet og gir noen 

prinsipielle indikasjoner som kan brukes i kartleggingsarbeidet, men gir ikke kvantitative eller konkrete 

retningslinjer for vurdering og vektlegging av skogens betydning for skredfaren i hvert enkelt tilfelle. 

Der terrenget er brattere enn 20 - 25°, reduserer en tett og frisk skog sannsynligheten for jordskred. Dette 

skjer ved at røttene «binder sammen» løsmassedekket, samt at trærne fanger og bruker en del av regnet 

som faller i skogen, og dermed reduserer både mengden og hastigheten av vannavrenningen i 

skråningene. Mindre og saktere vannavrenning i skogkledde fjellsider gir mindre fare for erosjon. På den 

andre siden, under de samme topografiske forholdene, kan en skog med mange syke eller svake trær, ved 

hyppige rotvelt, øke sannsynligheten for jordskred. Det er også usikkerhet om betydningen av skogen for 

utløpet av jordskred: Skogen i skredbanen, ved å binde løsmassene sammen, kan i noen grad tenkes å 

redusere omfanget av medriving av løsmasser eller sidespredning, dvs. begrense skredvolumet. På den 

andre siden består mye av skredmassene i reelle jordskredhendelser nettopp av trær. Punktlastene som 

trestammer kan gi mot bygg, er ofte større enn skadepotensialet ved noen desimeter jord og slam, i hvert 

fall ytterst i skredutløpet. I hvilken grad skogen, totalt sett, reduserer jordskredfaren i hver enkelt fjellside, 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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avhenger altså av mange forhold hvis samspill er umulig å kvantifisere. Terrenginngrepet gjort ifb. 

flatehogst, med traktorveger, dype spor og endring av vannavrenningen, kan dessuten i seg selv øke faren 

for jordskred, til og med i større grad enn selve tapet av skog, men på en måte som er helt avhengig av 

hvordan inngrepet planlegges og gjøres i hvert tilfelle.  

Der terrenget er enda brattere, over 25 - 30°, kan tilstrekkelig tett skog forhindre utløsning av snøskred. 

Skogens forebyggende effekt ift. utløsning av snøskred er mye bedre dokumentert og forstått enn den ift. 

løsmasseskred. Kriterier for vurdering av skog med snøskredforebyggende effekt er oppsummert i noen 

eksisterende FoU-rapporter (NVE, 2015b). Skogens bremsende effekt, og dermed skogens betydning for 

eventuelle snøskred utløst lenger oppe i fjellsiden, er imidlertid mye vanskeligere å vurdere: Den 

avhenger nemlig av hvor stort og kraftig et snøskred kan bli før det kommer inn i skogen, og hvor stor 

andel av skredbanen er dekket av tett skog i forhold til den mulige størrelsen av snøskredet som går inn i 

skogen.  

Nedenfor terrengpartier brattere enn 40 - 45° kan skogen i tillegg bremse og eventuelt stoppe steinblokker 

som måtte komme i bevegelse som resultat av steinsprang eller remobilisering av morenematerialer. 

Effekten er i dette tilfellet avhengig av størrelsen og energien i hver stein som treffer trær, størrelsen og 

tettheten av trærne, samt andel av tett skogdekket skredbane ift. faktorene nevnt rett ovenfor. 

Som en del av dette skredfarekartleggingsarbeidet har vi tegnet to sett med polygoner som forsøker å 

beskrive betydningen av skogen for faresonene (Vedlegg G): Et sett som viser skog med antatt bremsende 

effekt hovedsakelig ift. snøskred, men sekundært også steinsprang og remobiliserte moreneblokker. De 

andre polygonene viser skogområder som reduserer sannsynligheten for utløsning av skred, hovedsakelig 

snøskred, dvs. områder der tap av skogen kan gi nye eller større løsneområder (og dermed større skred) 

enn det som er mulig under dagens forhold. Dette er gjort iht. NVEs kravspesifikasjon for dette 

kartleggingsoppdraget og NVEs veileder.   

3.7.2 Fastsetting av faresonene under endrede skogforhold 
Som diskutert i avsnitt 3.7.1 er det veldig vanskelig å vurdere effekten av skogen på skredfaren. Det å 

bestemme hvor mye faresonene ethvert sted ville øke ved ev. tap av skog, er derfor en svært vanskelig 

øvelse. Den er ytterligere komplisert av at det i de fleste dalsidene er minst to ulike skredtyper som 

skogen har en eller annen betydning for. Kartlegging av skredfaresoner under andre vegetasjonsforhold 

enn de nåværende er en enda mer krevende og mer skjønnsmessig øvelse enn kartlegging av faresoner 

under dagens forhold. Det er dessuten tilnærmet umulig å nøyaktig vurdere effekten av tiltak (f.eks. hogst, 

traktorveger, m.m.) uten å vite hvor og hvordan disse eventuelt utføres. 

Eksempel: Et skogfelt flere hundre meter oppe i en fjellside er vurdert å forhindre utløsning av snøskred 

og frarådes hogget ned, ettersom det kan skape nye løsneområder for snøskred. Dersom man kun utfører 

flatehogst i det feltet, men bevarer skogen i større deler av fjellsiden nedenfor, kan betydningen av hogst 

der være veldig liten, og faresonen vil muligens ikke endres av det. Derimot, om skog hogges ned i større 

deler av fjellsiden kan betydningen for faresonene være meget stor, da eventuelle snøskred får bygge opp 

nok volum og energi til å kunne gi skader i dalbunnen. I dette tilfellet kan en ny skredtype med potensielt 

stor rekkevidde (snøskred) bli dimensjonerende for faresonene i en fjellside som, under dagens 

skogforhold, hadde f.eks. jordskred som eneste relevant skredtype. 

Når det gjelder snøskred vil altså størrelse og lokalisering av skogområdene som går tapt, samt hva skjer i 

resten av fjellsiden nedenfor dem, være avgjørende for hvor stor betydning tapet av skogen får for 

faresonene. Effekten kan variere fra en neglisjerbar økning til en svært stor økning i faresonene.   

Når det gjelder løsmasseskred er, i tillegg til faktorene nevnt ovenfor, terrenginngrep ifb. eventuell 

flatehogst helt avgjørende for betydningen hogst får for faresonene: Hvor og på hvilken måte traktorveger 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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etableres ift. terrenghelning, terrengformasjoner og vannavrenning, avgjør i hvilken grad inngrepet vil øke 

jordskredfaren.    

Kravspesifikasjonen for dette oppdraget krevde modellering av skredutløp også under forutsetningen av 

at de relevante skogområdene blir bare. Slike modellkjøringer, der flere og større løsneområder benyttes 

enn de som er aktuelle under dagens skogforhold, gir svært lange skredutløp i deler av dalsidene, med 

konsekvent stor økning i faresoner etter ev. tap av skogen.   

 

Eventuelt tap av skogen begrenset til mindre deler av en dalside vil som regel øke skredfaren i mye 

mindre grad enn tapet av skogen i hele dalsiden. Faresonene uten skog uttrykker således et slags «worst 

case scenario», og de fleste inngrepene i skogen vil gi et farebilde som ligger et sted mellom faresonene 

under dagens skogforhold og faresonene uten noe skog.  
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4. Delområder 

4.1 Område 1 – Barstadvik 

Kartleggingsområdet er 2,8 km2 stort, inkluderer all av eksisterende bebyggelse i ca. 1,7 km innover 

Barstaddalen. Kartleggingen omfatter begge dalsider. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 6 og mer detaljert i Vedlegg 1B. 

Påvirkningsområdet er relativt stort da det inkluderer nedslagsfeltet til Tverrelva, som renner i det 

sørøstlige hjørnet av kartleggingsområdet. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 7 og Figur 8. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 1A. 

 

 

 

Figur 6: Oversiktskart over kartleggingsområde Barstadvik, med påvirkningsområdet.  
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Figur 7: Oversiktsbilde av området (østsiden av dalen) tatt fra drone.  

 

 

 

Figur 8: Oversiktsbilde av området (vestsiden av dalen) tatt fra drone. 
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4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg ca. 1,7 km innover Barstaddalen, med Festøykollen (911 moh.) på østsiden og 

Lyngefjellet (710 moh.) på vestsiden av kartleggingsområdet.  

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 1C.  

 

I grove trekk kjennetegnes den vestlige dalsiden av et terrengbelte med helning over 25°, lokalt også over 

37°, som starter på ca. 100 – 140 moh. og fortsetter opptil 400 – 500 moh. Både nedenfor og ovenfor 

dette bratte terrengbeltet er terrenget i all hovedsak slakere enn 20°. Der Barstaddalen åpner seg mot 

fjorden, nordvest i kartleggingsområdet, tar dalsiden formen av en rygg. Terrenget der er for det meste 

slakere enn 25°, med unntak av lokale, bratte partier like ovenfor boligfeltet ved Bergane. I den sørlige 

halvparten av den vestlige dalsiden ovenfor kartleggingsområdet er terrenget relativt kraftig ravinert. 

Ravinene starter på 350 – 480 moh. og fortsetter nedover til foten av dalsiden, der de munner ut på en 

rekke vifteformasjoner, som er nesten sammenhengende. Disse formene er fremhevet i registreringskartet 

vist i Vedlegg 1D. 

 

Dalsiden i øst, med Festøykollen (911 moh.), er både høyere og brattere enn den i øst. Terrenget på 

østsiden er bare slakere enn 25° opptil ca. 120 – 160 moh. Derfra og videre oppover blir det 

sammenhengende brattere enn 25° og mange steder også brattere enn 37 - 45°. De bratteste partiene 

ligger på ca. 350 – 500 moh. og er større helt i nord, der fjellsiden også er høyest. Fra toppen av 

Festøykollen går en fjellrygg ned mot sørvest, med avtakende høyde, og utgjør det høyeste punktet i 

terrenget ovenfor store deler av kartleggingsområdet. Også dalsiden i øst er relativt kraftig ravinert, som 

vist i registreringskartet (Vedlegg 1D). 

 

Helt sørøst i kartleggingsområdet renner Tverrelva, som drenerer et fjellområde på 2,3 km2 nesten helt 

over skoggrensen. Tverrelva renner ut i Storelva, dvs. i Barstaddalen, rett innenfor kartleggingsområdets 

sørlige grense, og elvas nedslagsfelt definerer derfor påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet. 

Nesten helt nede i dalbunnen, på begge sider av dalen, er det en ca. 30 m høy terrasse, med topp på ca. 50 

moh. som omtrent samsvarer med den lokale marine grensen. Kanten av denne terrassen, spesielt langs 

østsiden av dalen, er bratt og ravinert, med tegn på mange gamle utglidninger, og lokale partier Storelva 

har erodert i foten av skråningen (Vedlegg 1D og Figur 3 i Vedlegg 1A). 

 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, med unntak av de slake jordbruksområdene rundt bebyggelsen, 

er i all hovedsak dekket av tett løvskog, med enkelte granplantefelt, opptil ca. 350 - 450 moh. I øverste 

del er skogen noe glissen, og de enkelte trærne betydelig lavere enn lenger nede i dalsidene. 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 2003, 

2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 og 2019. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene viser 

en tendens til fortetting av skogen, med en liten stigning av den øvre skoggrensen siden 1960-tallet. 

Flybildene brukes også for å avdekke det som i de enkelte fotograferingene kan representere tegn på 

nylige skred som i dag ikke lenger synes like godt. Øverst i Husgjølet, et gjel som renner ned mot Hjellen 

nordøst i kartleggingsområdet, viser bildene fra 1961 tegn på relativt ferske skred (Figur 9). Utover det er 

det ingen åpenbare tegn på skred i perioden mellom fotograferingene. Flere skogløse partier i ellers 

skogdekkede skråninger i flyfotoet fra 1961, ovenfor Kvia og Vollane i øst (flyfoto 1961), samt 

Barstadbakkane i vest, ble studert for å vurdere om de kunne representere tegn på skred, men ble etter 

hvert ikke tolket som det og er derfor ikke diskutert videre.  

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 9: Sammenligning av flyfoto fra 1961 (øverst) og 2014 (nederst), med tegn på skred ovenfor 

Hjellen. 

 

En avrenningsanalyse basert på terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning er utført for dalsidene 

ovenfor kartleggingsområdet (Figur 10). Bortsett fra Tverrelva, som drenerer et fjellområde på 2,3 km2, 

har alle de aktuelle bekkene veldig små nedslagsfelt. Mange av disse strekker seg opptil fjelltoppene, men 

ingen er større enn ca. 0,25 km2. I Figur 11 vises noen eksempler på nedslagsfelt for aktuelle bekker. 

Resultatet av avrenningsanalysene er brukt for å bedre identifisere mulige løsneområder for jordskred, 

flomskred og sørpeskred, som beskrevet i avsnitt 3.4. og 3.6.3. 
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Figur 10: Avrenningsanalyse i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. 

 

   

   
 

 

Figur 11: Nedslagsfelt av utvalgte bekker i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet (fra www.scalgo.com). 

http://www.scalgo.com/
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Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis. Ifølge NGUs 

kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 12), er store deler av dalsidene dekket av tykk morene 

(grønn farge). Nederst i den østlige dalsiden og lokalt i den vestlige viser NGUs kart skredavsetninger 

(rød farge), stedvis med markerte vifteformer (stiplede linjer nederst i dalsiden). En del skredløp er også 

indikert i NGUs kart (stiplede, rette linjer i skråningene). Sedimentene i dalbunnen er av NGU tolket som 

elve-/bekkeavsetninger, dvs. bygd opp av flomprosesser (gul farge).  

 

 
 

Figur 12: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). 

 

Vi har utført mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 1D. Vår tolkning av terrengformene og materialene registrert på befaring tilsier at det 

også langs vestsiden av dalen er mer eller mindre sammenhengende skredavsetninger, omtrent som på 

østsiden, dvs. omtrent helt ned til terrassen langs foten av fjellsidene. Den nedre grensen av 

skredavsetningen på østsiden av dalen, slik vi tolker den, skiller seg stedvis litt fra avgrensningen i NGUs 

kart, og vi har registrert noen flere skredløp, samt en del skredsår etter utglidninger som skal ha gått ned i 

de markerte skredbanene.   

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Vi har ikke hatt tilgang eller kjennskap til skredfareutredninger tidligere utarbeidet i dette 

kartleggingsområdet.  

 

Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og 

flomskred, og den nordøstlige delen berøres også av aktsomhetssoner for steinsprang, ifølge de ulike 

aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021). Deler av området på begge sider av dalen berøres også 

av NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred. 

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

NVE Atlas (NVE, 2021) viser ingen skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante 

hendelser rett utenfor. Omtrent 1 km sør for kartleggingsområdet er det registrert et jordskred, som i 1926 

gjorde skade på utmark og et vannverk.  

Ved å intervjue lokalkjente ifm. befaringene i området har vi fått opplysninger om at et snøskred fra 

Husgjølet, nordøst i kartleggingsområdet, tidlig på 1900-tallet skal ha spylt noen naust ut på sjøen. Et nytt 

snøskred i samme bane skal i 1968 ha gjort mindre skader på hjørnet av et bygg som fortsatt står der 

gjelet munner ut like ovenfor Vartdalsstranda. Disse to hendelsespunktene og de relaterte opplysningene 

er nå registrert i NVE Atlas. Skredhendelsene er også markert på registreringskartet i Vedlegg 1D. 

Lokalkjente intervjuet i området, fortalte også at små snøskred enkelte vintre løses ut i løsneområdene 

som vi har identifisert ovenfor den nordøstlige og sørvestlige delen av kartleggingsområdet, men at disse 

skredene normalt ikke går langt ned i dalsidene. Faresone skred ≥ 1/100 

4.1.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021). Under befaringen har vi registrert et 

sikringstiltak langs Husgjølet, rett sør for Hjellen. Tiltaket består av tre gamle ledevoller bygd av relativt 

avrundede steinblokker (trolig tatt ut av lokale morenemasser), med en høyde mellom 1 og 2,5 m og 

støtsider som neppe er brattere enn 45° (Figur 4 i Vedlegg 1A). Vollene er bygd på begge sider av gjelet, 

tydeligvis med hensikt å øke ravinedybden og gi en bedre kanalisering av skred. Siden dette løpet har 

historikk for snøskred antas tiltaket å ha vært påtenkt som sikring mot snøskred, ev. sørpeskred.   

4.1.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er alle skredtyper som forekommer i bratt terreng, vurdert å kunne utløses 

med årlige sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang. Et utvalg av 

beregningsresultater er vist i vedlegg 1E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i den 

vestlige dalsiden er vendt mot øst og nordøst, mens de i den østlige siden vender mot vest og nordvest. 

Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 200 – 300 cm etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 

3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er vurdert å kun ha noe bremsende effekt på snøskred fra 

de fleste løsneområdene (unntatt de fire øverst på Festøykollen) og er derfor tatt i betraktning ved 

modellering i dette området. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred, flomskred og sørpeskred. Benyttet 

parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Steinsprang er vurdert som en aktuell, men ikke dimensjonerende skredtype. I dette området er 

steinsprangutløpet derfor bare modellert på konservativt vis, med 5 m x 5 m DEM og 5 m3 blokker, som 

beskrevet i avsnitt 3.6.1. 

4.1.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

13, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i Vedlegg 1F. Faresonene uten dagens 

skog er vist i Vedlegg 1G. 

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, og stedvis 

snøskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det 
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vurderte området. Det er 6 boliger og 1 fritidsbolig innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for 

den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  

 
Figur 13: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 1 – Barstadvik. 

 

4.1.6.1 Steinsprang og steinskred 

Bratte fjellskrenter som kan utgjøre kildeområder for steinsprang i dette kartleggingsområdet, 

forekommer bare helt i nordøst, ovenfor Hjellen. Der er det noen konvekse skrenter, på kartene markert 

som «Keipen», som ikke vil kunne gi utfall mot kartleggingsområdet, men heller mot E39 like øst for det. 

Kun de sørligste delene av disse skrentene, mellom 570 – 650 moh., har fallinje mot kartleggingsområdet 

og Hjellen. Området ovenfor Hjellen, mellom Husgjølet og Grøttegjølet, er befart til fots. Kun en eller to 

steinblokker er observert der som kanskje kan representere gammelt steinsprangmateriale, men i så fall 

med årlig sannsynlighet på rundt 1/5000. Snøskred i samme område har en årlig sannsynlighet på mellom 

1/100 og 1/1000, og løsmasseskred har også en relativt høy sannsynlighet. Steinsprang utgjør derfor en 

sekundær skredtype. 

Det samme vurderes å være tilfelle lenger sør på østsiden av kartleggingsområdet, ved Aregjølet, Kvia, 

Vollane og videre til områdets sørlige ende. I denne delen av dalsiden er det kun veldig små og diffuse 

kildeområder for steinsprang, mens jord- og flomskred er desidert mer relevante skredprosesser. 

Terrenget ovenfor den nevnte bebyggelsen er befart til fots og kun avsetninger fra løsmasseskred er 

registrert. Steinsprang er derfor sekundært i dette delområdet også.   

Langs hele vestsiden av kartleggingsområdet er det knapt terreng som er bratt nok til at steinsprang kan 

forekomme. Det er kun veldig små terrengpartier som er brattere enn 45°, og disse har en høydeforskjell 

på få meter og/eller er lokalisert på bratte nedskjæringer i løsmassedekket. Utfall av enkelte blokker eller 

remobilisering av moreneblokker kan ikke utelukkes, men vurderes ikke å ha betydning for faresonene, 
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da jord- og flomskred og helt i sør også snøskred har betydelig større sannsynlighet og potensiell 

rekkevidde. 

Resultater av utløpsmodellering for steinsprangblokker på 5 m3, utført med veldig konservative 

inngangsparametere (Vedlegg 1E2), viser at steinsprang enkelte steder kan komme inn i 

kartleggingsområdet og nær bebyggelsen, spesielt der utfall konsentreres i raviner. Modellresultater 

forutsetter imidlertid utfall av 100 blokker fra hver 5 m x 5 m celle i terrengmodell med helning over 45°, 

og tar derfor ikke i betraktning den reelle utløsningssannsynligheten. Et initialt fritt fall på 5 m og 

neglisjert bremsende effekt av skogen gjør resultatene i dette kartleggingsområdet ytterligere 

konservative, noe som har vært et bevisst valg for å bedre synliggjøre det faktumet at steinsprang er en 

sekundær skredtype. Steinsprang vurderes ikke å være dimensjonerende for faresonene i dette 

kartleggingsområdet. 

 

NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer en mulig bevegelse på ca. 1 cm/år på nordvestsiden av 

Festøykollen, delvis ovenfor dette kartleggingsområdet. Denne observasjonen er diskutert med NGU (e-

postkorrespondanse mellom 14.-15. juni 2021). En foreløpig vurdering er at bevegelsene er i 

forvitringsmateriale / steinur, og ikke i fastfjellet. Partiet er midlertid lagt inn i NGUs database som 

potensielt ustabilt parti, for nærmere vurderinger. 

 

 
Figur 14: InSAR data som viser en mulig bevegelse på ca. 1cm/år i fjellsiden øst for Barstadvik.  

 

4.1.6.2 Snøskred 

Mesteparten av dalsiden i øst og relativt store deler av den i vest er brattere enn 25 - 27°, dvs. bratt nok til 

at snøskred i teorien kan forekomme. Dalsidene er i stor grad dekket av skog (Figur 7 og Figur 8) som 

vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i 

https://insar.ngu.no/
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henhold til anbefalinger fra FoU gjort i Alpene og til dels i Norge (NVE, 2015b). I begge dalsider er det 

imidlertid et terrengbelte, like ved og rett ovenfor skoggrensa, som er både bratt og utilstrekkelig 

skogdekket, og vurderes derfor å kunne utgjøre løsneområder for snøskred.  

Partiene som er vurdert som løsneområder på østsiden av dalen, ligger på 500 – 650 moh. ovenfor 

Aregjølet, Storegjølet, Kongsøya og Reitelidgjølet, Romestrand og Garsendgjølet, samt Hjellen med 

Husgjølet og Grøttegjølet. Disse løsneområdene er vist i Figur 5 og Figur 6 i Vedlegg 1A, samt Vedlegg 

1D. Et lite løsneområde ligger også på ca. 480 moh. ovenfor Vollane. I skredbanen som går ned i 

Husgjølet, like ved Hjellen, skal to snøskred i 1900-tallet ha gått omtrent helt ned til sjøen (avsnitt 4.1.3, 

Vedlegg 1D). Dette, samt tegn som vegetasjonen viser på små snøskred, underbygger vurderingen av 

denne delen av dalsiden ligger til rette for snøskred. I tillegg til løsneområdene på 500 – 650 moh. er det i 

denne fjellsiden flere mulige løsneområder rett nedenfor toppen av ryggen som fra Festøykollen (911 

moh.) går ned mot sørvest. Disse løsneområdene ligger på 630 – 880 moh. Både disse og de omtalt 

ovenfor, er vestvendt, dvs. vender i lo for vind som er vanligst under større snøfall. Disse løsneområdene 

vurderes derfor spesielt å kunne gi snøskred i perioder med vind fra NØ, Ø, SØ og S som inntreffer når 

det i fjellet ligger mye tørr snø tilgjengelig for vindtransport. 

Terrengpartiene som under dagens vegetasjonsforhold er vurdert å kunne gi snøskred på vestsiden av 

dalen, ligger på 420 – 500 moh. ved Ljoseberget, ovenfor den sørligste delen av kartleggingsområdet. 

Ved de største løsneområdene, helt ved den sørlige enden av kartleggingsområdet, er det både tegn på og 

opplysninger om mindre snøskred som ikke har gått helt ned i fjellsiden. Likevel underbygger dette, samt 

at de aktuelle terrengpartiene ligger i le for NV-V-SV vind, vår vurdering av de har et reelt 

snøskredpotensial. Et ytterligere, men veldig lite løsneområde er vurdert å ligge på ca. 330 moh. ovenfor 

Barstad, selv om snøskredene dette partiet kan gi, er små. 

For alle aktuelle løsneområder er det utført modellering av det mulige snøskredutløpet ved å benytte den 

empiriske Alfa-Beta metoden og RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 2.3.1 og 3.6.2.  

For løsneområdene på vestsiden av dalen, som ligger i le for fremherskende vindretninger ved store 

snøfall, men har beskjedne størrelse, ble det anvendt bruddkanthøyder på 2 - 2,5 m, samt 3 m for det 

største (som ligger rett utenfor kartleggingsområdet). For løsneområdene på østsiden av dalen, som er 

små til middels-store og vestvendt, ble bruddkanthøyder på 2 m benyttet. Hvert løsneområde er modellert 

med friksjonsparametere tilpasset størrelse av det aktuelle løsneområdet. De fleste løsneområder er derfor 

modellert med friksjonsparametere tilsvarende «small» og «medium» skred, og bare noen løsneområder 

(derunder det ovenfor Husgjølet, som har gitt store skred), «large» og 300 års gjentaksintervall. 

Friksjonsparameterne som er benyttet for hvert løsneområde, er indikert av fargene på de enkelte 

løsneområdene i Vedlegg 1E3a, som også presenterer modelleringsresultatene. For alle løsneområdene 

som ligger rett ovenfor skoggrensa, er den bremsende effekten av skogen tatt i betraktning i modellering. 

Skogområdene som er vurdert å ha denne effekten, er markert i Vedlegg 1E3a, samt Vedlegg 3H. 

 

Resultatene av våre feltobservasjoner, opplysninger mottatt av lokalkjente, terrenganalyse og 

modelleringsresultater underbygger følgende vurdering.  

Skredbanene som går ned langs Husgjølet og Grøttegjølet, like ved Hjellen, vurderes å kunne gi snøskred 

helt ned til foten av fjellsiden med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og, med litt mer begrenset 

spredning utenfor selve gjelene, også større enn 1/100. I dette delområdet er snøskred dimensjonerende 

for faresonene, og flere eksisterende hus / fritidshus ligger innenfor 1000 års faresone. 

Videre sørover, ovenfor Romestrand, Kongsøya og Sotregjølet, vurderes snøskred med årlig 

sannsynlighet 1/1000 å kunne gå nesten ned til bebyggelse. Alle eksisterende bygg her er dog vurdert å 

ligge rett utenfor 1000 års snøskredutløp. Snøskred med årlig sannsynlighet 1/100 vurderes å kunne 

komme inn i kartleggingsområdet, men ikke å kunne berøre bebyggelsen.  

Helt sør på vestsiden av kartleggingsområdet vurderes også snøskred med årlig sannsynlighet opptil 1/100 

å kunne komme inn i kartleggingsområdet og dimensjonere faresonene, men ingen eksisterende bygg er 

berørt av dem. 
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Utover delområdene nevnt ovenfor er ikke utløpet av snøskred vurdert å være dimensjonerende for 

faresonene under dagens skogforhold. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 1H skulle forsvinne, vil nye og relativt store 

løsneområder for snøskred kunne oppstå. Forutsatt de samme bruddkanthøydene benyttet for modellering 

under dagens skogforhold, og uten lenger å kunne ta i betraktning den bremsende effekten av skogen, 

viser modellresultater i Vedlegg 1E3b at snøskred vil kunne berøre vesentlig større arealer enn under 

dagens forhold. De resulterende faresonene er presentert i Vedlegg 1G. 

 

Et spesielt forhold bør nevnes avslutningsvis: I det nedskårne løpet omtalt som Husgjølet, på ca. 75 – 80 

moh., er det registrert en avrundet flyttblokk med diameter på 4 – 5 m som opptar en stor del av gjelet 

(Figur 12 i Vedlegg 1A). Dersom snøskred, sørpeskred eller flomskred skulle treffe denne blokken med 

utilstrekkelig energi til tå flytte den, vil blokken tvinge skredmassene ut av gjelet, med noe større 

sidespredning enn de ville hatt uten den flyttblokken midt i skredbanen. Dette er tatt i betraktning ved 

tegning av faresonene vist i Vedlegg 1F. Dersom skred derimot skulle treffe blokken med tilstrekkelig 

stor energi til å flytte den, vil blokken bli en del av skredmassene som fortsetter nedover i løpet. Dette er 

også tatt høyde for i faresonene vist i Vedlegg 1F. Dersom det skulle bli aktuelt med skredsikringstiltak 

ved dette løpet, vil man måtte ta denne blokken i betraktning, da de dynamiske lastene den kan gi (f.eks. 

mot voller), kan bli adskillig større enn de fra de øvrige skredmassene. 

4.1.6.3 Sørpeskred 

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet har en topografi og en vegetasjon som ligger lite til rette for 

utløsning av sørpeskred. Det betyr at det nesten ikke er noen slake, konkave partier, f.eks. høyt liggende 

myrområder eller fjellplatåer som går over til bratte gjel eller bekkeløp ned mot kartleggingsområdet. Alle 

gjelene på østsiden av dalen (Husgjølet, Reitelidgjølet, Mylagjølet, osv.) starter fra relativt bratt terreng 

(29 - 36°), som vi har vurdert som mulige løsneområder for snøskred. I slike brattheng vil kraftige 

væromslag til mildt vær eller intenst regn på snødekket, mest sannsynlig gi våtsnøskred, som da går ned 

som modellert og vurdert for snøskred. Utløsning av sørpeskred krever et enda høyere vanninnhold i 

snødekket enn utløsning av våtsnøskred gjør. Sannsynligheten for at sørpeskred utløses i disse løpene 

vurderes derfor som mindre relevant for faresonene. Mangel på historikk for sørpeskred i dette området 

tyder også på dette.  

Om sørpeskred allikevel skulle utløses i så bratt terreng, ventes utløpet å følge gjelet slik modellresultater 

indikerer at et mer sannsynlig flomskred i samme gjel ville gjøre (Vedlegg 1E1). 

Et unntak til vår vurdering av en generelt lav sannsynlighet for sørpeskred i dette kartleggingsområdet er 

fjellområdet som drenerer i Tverrelva, i sørøst. I denne elvas nedslagsfelt er det mange mulige 

løsneområder for sørpeskred. For et 1000 års hendelse av denne typen langs Tverrelva forutsetter vi et 

volum på 10.000 – 15.000 m3. Det mulige sørpeskredutløpet er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris 

Flow som beskrevet i avsnitt 3.6.3., med løsneområde plassert to forskjellige steder i elvas nedslagsfelt. 

Modelleringsresultatene er presentert i Vedlegg 1E4, og basert på disse er sørpeskred (sammen med 

flomskred) vurdert å dimensjonere faresonene sørøst i kartleggingsområdet, der Tverrelva munner ut i 

Storelva. 

4.1.6.4 Jord- og flomskred 

Muligheten for jordskred kan nesten aldri utelukkes i fjellsider dekket av morene og med helning over 

25°. I de aktuelle dalsidene er det i tillegg registrert noen titalls små skredkanter etter tidligere 

utglidninger, lokalisert omtrent langs hele den østlige dalsiden mellom 250 – 550 moh., og den sørlige 

halvparten av den vestlige dalsiden mellom 160 – 500 moh. Tegnene tolket som utglidninger, ligger i 

øvre deler av nedskårne bekker som går ned til tydelige vifter og andre jord-/flomskredavsetninger uten 
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en markert vifteform. Nettopp sårene tolket som utglidninger, og avsetningene nedenfor, gjør at disse 

løpene er registrert som skredbaner og ikke bare som raviner / nedskårne bekker, i registreringskartet vist 

i Vedlegg 1D. Målestokken av kartet i Vedlegg 1D gjør det mulig å tyde skredbanene, men ikke sårene 

etter utglidningene nevnt ovenfor. Et eksempel på disse, i den midtre delen av dalsiden i øst, er derfor vist 

i Figur 15 nedenfor. Tolkningen basert på skyggekartanalyser styrkes av registreringer gjort ved hjelp av 

droneobservasjoner (Figur 7 i Vedlegg 1A). Gjelene som starter ved de registrerte utglidningene, 

fortsetter helt ned til foten av fjellsiden, der de munner ut på konvekse lobe- og tungeformer i terrenget, 

antatte jord- og flomskredavsetninger (Figur 8, 9 og 10 i Vedlegg 1A).  

Sidene av de nedskårne skredbanene vist i Vedlegg 1D og Figur 15 er flere meter høye skjæringer i 

morenemasser, med helninger lokalt over 40°. Disse forsenkningene konsentrerer overflatevann, som vist 

i Figur 10. Det er derfor tegnet potensielle løsneområder for jordskred, samt flomskred, i alle de aktuelle 

løpene (Grøttegjølet, Husgjølet, Garsendgjølet, Reitelidgjølet, Storegjølet, Aregjølet, Mylagjølet, m.fl.). 

Selv om en utglidning, dvs. et jordskred, langt oppe i dalsiden er det som initierer skredet, vil skredet i 

foten av dalsidene, i så kanaliserte løp og i situasjoner med mye vann, trolig oppfattes som et flomskred. 

Vi har valgt å beskrive dimensjonerende skredtype som den skredtypen som utløses, altså her primært 

jordskred.  

 

 
 

Figur 15: Detalj av skyggekartet for dalsiden ovenfor Reitelidgjølet og Storegjølet, med sår etter gamle 

utglidninger indikert av røde piler. De samme utglidningene vises i Figur 7 i Vedlegg 1A. 

 

For alle løsneområder er det utført dynamisk modellering av utløpet for jord- og flomskred som beskrevet 

i avsnitt 3.6.3. De modellerte utløpene, vist i Vedlegg 1E1, stemmer kvalitativt veldig godt overens med 

de kartlagte avsetningene vist i Vedlegg 1D. Modellering av jordskred er utført iht. anbefalingene i NVEs 

veileder og gjeldende FoU-rapporter (NVE, 2020).  

I store deler av kartleggingsområdet tilsier våre terrenganalyser, befaringsobservasjoner og 

modellresultater at jord- og flomskred kan gå ned til foten av dalsidene med årlig sannsynlighet større enn 

1/1000, og disse prosessene er med på å dimensjonere faresonene mange steder i kartleggingsområdet, i 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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praksis ved alle etablerte gjel. De forventede skredutløpene svarende til det vi antar er 1000 års hendelser, 

følger i all hovedsak gjelene, med forholdsvis liten spredning utenfor dem. Der gjelene står tett i tett gir 

dette likevel mer sammenhengende 1000 års-faresoner.  

Eksisterende bebyggelse på østsiden av dalen er i all hovedsak plassert mellom gjelene nevnt ovenfor, 

derfor berøres bygg i svært liten grad av 1000 års faresoner dimensjonert av jord- og flomskred i dette 

kartleggingsområdet. Bebyggelsen der ligger for det meste på terrasser som er tildekket av jord- og 

flomskredavsetninger, og derfor ligger den innenfor 5000 års-faresoner. Den ytre grensen av de kartlagte 

avsetningene er vektlagt ved tegning av 5000 års faresoner, men disse følger ikke nøyaktig den ytre 

grensen av avsetningene. Grunnen til dette er at det er forskjell mellom skredutløp som over mange tusen 

år kan bidra til å bygge opp vifter, og skredutløp med tilstrekkelig energi til å gi skader av betydning.  

Bebyggelsen på vestsiden av dalen ligger langt nedenfor foten av de kartlagte skredavsetningene, og 

derfor generelt utenfor 5000 års faresoner. 

Boligfeltet ved Bergane, nordvest i kartleggingsområdet, ligger i foten av en rygg med noen små, bratte 

partier, men der er det kun registrert ett mulig tegn på et veldig lite jordskred (ved Svora), som i så fall må 

ha stoppet like ovenfor boligfeltet. Det er ingen registrerte skredavsetninger der boligfeltet ligger. Der er 

det derfor kun tegnet en 5000 års faresone, og dette mest med tanke på de bratte moreneskråningene og 

det eneste mulige tegnet på gammelt jordskred.  

 

Faresonene vist i vedlegg 1F, er tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 1D og 

modellresultatene vist i vedlegg 1E1. 

 

Langs begge sider av kartleggingsområdet er det terrasser med relativt bratte kanter som mange steder 

viser tegn på gamle utglidninger. Disse er markert i registreringskartet i Vedlegg 1D, og et eksempel er 

også vist i Figur 11 i Vedlegg 1A. Kun et sted, nedenfor Vollane, er det aktiv elveerosjon og utglidninger 

i terrassekanten. I dette området er det derfor skjønnsmessig tegnet både 5000 års, 1000 års og 100 års 

faresoner, dimensjonert av jordskred. Langs resten av terrassen, der det er ingen tegn eller kun gamle tegn 

på utglidninger, har vi kun tegnet 5000 års soner. 

4.1.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekke store deler av begge dalsider der disse er brattere enn ca. 25°, forebygger 

snøskredutløsning i mange terrengpartier som ellers kunne ha vært reelle løsneområder. Skogområdene 

dette gjelder for, er områdene markert som «skredforebyggende skog» i Vedlegg 1H. 

I mangel på skog i de markerte områdene vil nye og til dels store løsneområder for snøskred oppstå, som 

vurderes å kunne gi snøskred med en årlig utløsningssannsynlighet større enn 1/1000. Dette er nærmere 

beskrevet nederst i avsnitt 4.1.6.2. På bakgrunn av denne vurderingen og resultatet av 

snøskredmodellering utført uten å ta i betraktning skogen, er det tegnet egne faresoner som gjelder etter 

ev. tap av skog i dalsidene (Vedlegg 1G). Disse er betraktelig større enn faresonene som gjelder under 

dagens forhold.  

For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NVE (2015b).   

4.1.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Eksisterende bebyggelse i dette kartleggingsområdet ligger stort sett utenfor 1000 års faresoner, med 

eneste unntak av flere bygg ved Hjellen, som grunnet snøskred i Husgjølet har en sannsynlighet for 

skader høyere enn 1/1000. 

Dersom man ønsker å redusere faresonene i det delområdet, vil bygging av bedre ledevoller enn de 

eksisterende være den mest realistiske løsningen. Denne typen tiltak bør la seg gjennomføre i det aktuelle 
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området, men vil trolig bli veldig kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, 

bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  

4.2 Område 2 – Masdal 

Kartleggingsområdet er 1,2 km2 stort og inkluderer all av eksisterende bebyggelse fra Koldhaugen i 

sørvest til Rotaneset i nordøst.  

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 16 og mer detaljert i Vedlegg 2B. 

Påvirkningsområdet inkluderer hele nedslagsfeltet til Storelva og strekker seg dermed opp til fjelltoppene 

som avgrenser dalen i sør. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 17, Figur 18 og Figur 19. Flere oversikts- og 

detaljbilder er presentert i Vedlegg 2A. 
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Figur 16: Oversiktskart over kartleggingsområde Masdal, med påvirkningsområdet.  

 

 

 

Figur 17: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (sørvestlig del) tatt fra drone.  
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Figur 18: Oversiktsbilde av området (midtre del) tatt fra drone. 

 
 

Figur 19: Oversiktsbilde av området (nordøstlig del) tatt fra drone. 

 

4.2.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg i foten av Masdalhornet (977 moh.), Storhylla (960 moh.), Klovetinden (949 moh.), 

Klovekinn (920 moh) og Lyngefjellet (710 moh.). Disse fjelltoppene, i en bueformet rad, avgrenser en 

kort dal, kjent som «Koppen» (Figur 16 og Figur 17). 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 2C.  

 

Terrenget i dalsiden over 150 – 200 moh. er i praksis sammenhengende brattere enn 25°, og fjellsidene 

blir både høyere og i gjennomsnitt brattere mot sørvest. I grove trekk kjennetegnes dalsiden øst for 

Koppen av en 2, 5 – 3 km lang fjellrygg som går fra Klovetinden (949 moh.) til Klovekinn (920 moh.), til 

Lyngefjellet (710 moh.) og derfra går ned mot sjøen, rett øst for kartleggingsområdet. Denne delen av 

dalsiden, vist i Figur 18 og Figur 19, er kraftig ravinert, og ravinene går helt ned til sjøen. 

Dalsiden vest for Koppen kjennetegnes av brattere fjell, med opptil 500 m høye, nær vertikale 

fjellskrenter og ellers lite ravinering i løsmassedekket nedenfor fjellskrentene (Figur 17). 

 

Storelva er det største vassdraget i dette kartleggingsområdet og drenerer de innerste delene av dalen 

(Koppen), et område på 2,3 km2. Alle de andre bekkene og gjelene i påvirkningsområdet drenerer arealer 
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på mellom 0,05 og 0,7 km2. Resultatet av avrenningsanalysen for dette kartleggingsområdet er vist i Figur 

20, mens nedslagsfelt til Storelva og et utvalg av andre relevante bekker er vist i Figur 21. 

 

 
Figur 20: Avrenningsanalyse i dalsiden ovenfor kartleggingsområdet. 
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Figur 21: Nedslagsfelt av utvalgte bekker i dalsiden ovenfor kartleggingsområdet (fra www.scalgo.com) 

Dalsiden ovenfor kartleggingsområdet, med unntak av de slake jordbruksområdene rundt bebyggelsen, er 

dekket av tett løvskog, med enkelte granplantefelt, opptil ca. 300 - 400 moh. Skogen er imidlertid 

fraværende eller veldig glissen i de mange gjelene som går ned mot foten av dalsiden. 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 2003, 

2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 og 2019. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene viser 

en tendens til fortetting av skogen, med en liten stigning av den øvre skoggrensen siden 1960-tallet. 

Flybildene brukes også for å avdekke det som i de enkelte fotograferingene kan representere tegn på 

nylige skred som i dag ikke lenger synes like godt. Bildene fra 1961 (Figur 22) dekker dessverre bare 

deler av dalsidene, men viser klare tegn på nylig skredaktivitet i nesten alle løpene mellom Storelva og 

Kokelvgjølet, som renner rett sør for Rot. I gjelene lenger nordøst viser samme bilde bare tegn på eldre 

skredaktivitet. Utover det er det bare mindre tegn på jordskred øverst i gjelene i perioden mellom 

fotograferingene.  

 

http://www.scalgo.com/
http://www.norgeibilder.no/
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Figur 22: Flyfoto fra 1961, med tegn på skred (lysere grå farge) i mange gjel over kartleggingsområdet. 

 

Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis. Ifølge NGUs 

kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 23), er mesteparten av dalsiden øst for Koppen og 

deler av den i vest dekket av morene (grønne farger). Morena er nedskåret av mange skredløp (stiplede, 

rette linjer i skråningene), og nederst i dalsiden er det kartlagt sammenhengende jordskredavsetninger 

(rød farge), stedvis med markerte vifteformer (stiplede linjer nederst i dalsiden).  
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Figur 23: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no) 

 

Vi har utført mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 2D. Vår tolkning av terrengformene og materialene registrert på befaring er i samsvar 

med tolkningen uttrykt i NGUs kart ovenfor og viser sammenhengende skredavsetninger helt ned til 

sjøen.  

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

To av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, er utarbeidet i dette kartleggingsområdet. Dette er 

to utredninger utført i 2004 av daværende fylkesgeolog Einar Anda, der sikringstiltak anbefales for et nytt 

hus ved Rot (GBnr. 94/1). Både området utredningene gjelder, og det gjennomførte sikringstiltaket er 

markert i registreringskartet i Vedlegg 2D.    

 

Praktisk talt hele det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og 

flomskred, og den nordøstlige delen berøres også av aktsomhetssoner for steinsprang, ifølge de ulike 

aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021). Mesteparten av området berøres også av NGIs 

aktsomhetssoner for snø- og steinskred. 

4.2.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021) viser tre skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante 

hendelser rett utenfor. Hendelsespunktene er vist i registreringskartet (Vedlegg 2D). For de tre punktene 

(hvorav to er samme hendelse) gir NVE Atlas følgende informasjon: 

http://www.ngu.no/
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- På gardane Rot og Masdal og Reitane hende fonnulykker på ettermiddagen 27. juli 1940. Etter 

særs tørr og solrik sommar, kom denne dagen med storregn. Grus, stein, gjørme og jordras. Ein 

var ofte plaga av stein/jordras ved Bukta. Etter sterkt regn tok jorda til å gli ut. Det var kritisk 

mange stader. Eit ektepar frå Rot var oppe i marka og leita etter kyr, då dei vart tekne, kvinna, 

Kjellaug Rot, vart kasta på sjøen og omkom 25 år gammal. Fonnene kom i eitt sett, Reitefonna, 

Gjerdefonna, Lyngmyrgjelet, elvane voks opp, gjorde skade på hus og vegar og det vart stor 

jordskade av i alt 26 skred, fleire personar vart berga i siste liten. Fleire hus vart etter dette 

flytta.  

 

- I avisartikkelen er det nemd jordskred, men kan ogso ha vore flaumskred, sett ut frå topografien i 

dag med mange elvegjel på Masdal og Rot. Denne registreringa kan slåast saman med hendinga 

Jordskred på Rot 27.07.1940 15:00  

 

- Den 10. februar 1816 gjekk eit stort snøskred over garden Rotnes (Rotaneset) gnr. 93, ved 

fjorden mellom Barstad og Vartdal. Fonna frå Lyngefjellet tok huset til Jon Larsson, og både han 

og kona Ingeborg Jonsdotter vart drepne. Også bror hans Johannes Larsson (av skadane to 

dagar etterpå) døde. Ei tenestejente stod og kokte suppe då fonna kom, vart teken, men berga 

livet. I alt to omkomne. Frå dagboka til Sjur frå Vatne i Ørsta finn vi at 1816 var et overmåte 

stort snøår. «Sneen var her på Vatne saa meget at den rak paa mange steder lige høit med 

husene,» Kyrkjeboka er ufullstendig, og gir ikkje opplysningar om dette.  

 

Ved å intervjue lokalkjente ifm. befaringene i området har vi fått opplysninger om at et hus som stod 

mellom Masdal og Kosen, ble tatt av jord-/flomskred i juli 1940. En person mistet livet der. Slik vi forstår 

det er dette bare et av mange skred som ble utløst av samme værsituasjon i juli 1940, og som er beskrevet 

for den første av de tre hendelsene nevnt ovenfor fra NVE Atlas. Lokalkjente kunne også slå fast at 

Husremgjølet, rett sørvest for Rot, er det østligste løpet der skred gikk ned i 1940. I den anledningen skal 

altså jord- og flomskred ha gått ned i de fleste løpene fra Gjerdefonngjølet i vest til Husremgjølet i øst. Et 

nytt hendelsespunkt og de relaterte opplysningene er nå registrert i NVE Atlas. 

 

NVE Atlas gir også informasjon om et snøskred ved Rotaneset, tilbake i 1816. Denne hendelsen var ikke 

kjent for noen av de lokalkjente vi snakket med, men flere uttrykte en tro på at snøskredet må ha gått ned 

noe lenger sør enn nåværende bebyggelse og punktet vist i NVE Atlas og Vedlegg 2D. Likevel tilsier 

dette at nok snø legger seg i den dalsiden til å kunne gi store snøskred. Sannsynligheten for dette under 

dagens forhold er vurdert i avsnitt 4.2.6.2. 

4.2.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak, men bare en rekke erosjonssikringstiltak, er registrert i NVE Atlas (NVE, 

2021). Under befaringen har vi registrert et skredsikringstiltak nederst i Storegjølet. Dette er tiltaket 

anbefalt og skissert i Einar Andas rapporter fra 2004, og består av en ca. 5 m høy ledevoll rett ovenfor 

E39. Vollen skal lede skredmassene under E30 (bruåpning på ca. 30 m2, vist i Figur 4 i Vedlegg 2A) og, 

ytterligere dreid av en tørrmur (Figur 5 i Vedlegg 2A), forbi bolighuset som skulle sikres. Tiltaket er vist i 

registreringskartet i Vedlegg 2D. 

4.2.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er alle skredtyper som forekommer i bratt terreng, vurdert å kunne utløses 

med årlige sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang. Et utvalg av 

beregningsresultater er vist i Vedlegg 2E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene er vendt 

mot nord til vest og er for det meste små til middels-store. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 200 
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– 300 cm etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er 

kun vurdert å ha en bremsende effekt på snøskred fra løsneområdene på vestsiden av Lyngefjellet, som 

ligger rett ovenfor skoggrensen. For de andre løsneområdene er det så stor avstand mellom løsneområder 

og øvre skoggrense at det, kombinert med bratt skredbane, gir skogen nederst i fjellsiden ingen reell 

bremsende effekt. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred, flomskred og sørpeskred. Benyttet 

parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Steinsprang er vurdert som en aktuell, men ikke dimensjonerende skredtype. I dette området er 

steinsprangutløpet derfor bare modellert på konservativt vis, med 5 m x 5 m DEM og 5 m3 blokker, som 

beskrevet i avsnitt 3.6.1. 

4.2.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

24, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 2F.  

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er flomskred, jordskred og snøskred, og 

stedvis sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 

inn i det vurderte området. Det er 2 boliger innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den 

samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  

 

 

 

Figur 24: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 2 – Masdal.  
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4.2.6.1 Steinsprang og steinskred 

Bratte fjellskrenter som representerer kildeområder for steinsprang og steinskred i dette 

kartleggingsområdet, forekommer i de høye fjellene på begge sider av Koppen, dvs. Klovekinn og i enda 

større grad Klovetinden, Storhylla og Masdalhornet. Der er det sammenhengende fjellskrenter med høyde 

opptil 500 m, som kan gi utfall med en retning mot kartleggingsområdet. Kildeområdene ligger imidlertid 

så langt fra kartleggingsområdet at utfallet ikke ventes å nå inn i det. Dette bekreftes av resultater av 

konservativ dynamisk utløpsmodellering utført med Rockyfor3D og også av beregninger utført med den 

enklere, topografiske – empiriske Alfa/Beta-metoden (Vedlegg 2E2). Det at steinsprang ikke bidrar til å 

dimensjonere faresonene bekreftes ytterligere av at ingen steinsprangavsetninger er kartlagt innenfor 

kartleggingsområdet, men kun i dalsidene ovenfor. 

Langs en skogsveg som går opp i dalsiden fra Rotaneset, er det registrert skjæringer og noen avløste 

blokker som kan gi utfall nedover mot bebyggelsen. Sannsynligheten for skader fra dette er imidlertid 

vurdert å ligge godt innenfor det som er skadesannsynligheten vurdert fra mer aktuelle skredtyper, som 

der er jord-, flom- og snøskred.  

 

NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i fjellsidene ovenfor dette 

kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.2.6.2 Snøskred 

Kun deler av den bratte dalsiden ovenfor kartleggingsområdet er dekket av skog som vurderes å stå 

tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning, i henhold til anbefalte kriterier (NVE, 2015b). 

Mange terrengpartier øverst i den lange dalsiden som går fra Støylane ovenfor Rotaneset til Lyngefjellet 

og videre mot Klovetinden, ligger godt ovenfor skoggrensen og er tilstrekkelig bratte til å kunne gi 

snøskred. Disse løsneområdene ligger i lo for NV-V-SV vind som assosieres med store snøfall, men 

ligger i le for mer østlige vinder, som kan transportere store snømengder fra akkumulasjonsområder på 

nord- og østsiden av fjellene. Løsneområdene øst for Koppen vil altså spesielt kunne gi snøskred som 

resultat av sterk vind fra Ø-SØ som inntreffer når det er mye tørr, ubunden snø tilgjengelig i fjellet. 

Løsneområdene vest for Koppen vil i tillegg kunne gi snøskred etter store snøfall med SV-V-NV vind, 

som de ligger i le for. 

Bruddkantene benyttet for modellering av antatt 1000 års skredscenario, er på 200 - 300 cm. Disse 

vurderes som fornuftige tatt i betraktning at 3 døgns-nedbør med returperiode på 1000 år i dette området 

er på 225 – 280 mm vannekvivalent (avsnitt 2.3.1), og at løsneområdene kunne blitt tegnet større.  

Utløpsberegninger utført med RAMMS (Vedlegg 2E3) indikerer at snøskred under forhold som antas å 

representere 1000 års scenario, kan nå inn i kartleggingsområdet, og dette selv om den bremsende 

effekten av skogen for alle de østlige løsneområdene er tatt i betraktning. Det er spesielt i dette 

delområdet, fra Lyngmyrgjølet og Kramperemgjølet og videre mot Rotaneset, at snøskred vurderes å 

kunne gå langt nok til å ha betydning for faresonene og bebyggelsen. Lenger vest er snøskred også 

aktuelt, men grunnet mye større avstand fra løsneområdene til kartleggingsområdet ventes ikke å ha like 

stor betydning som jord-, flom- og sørpeskred har. 

 

Skogen ovenfor dette kartleggingsområdet er ikke vurdert å ha en vesentlig skredforebyggende funksjon. 

Ved tap av skog der terrenget er brattere enn 25 - 30°, vil nye løsneområder for snøskred kunne oppstå, 

men snøskred derfra ventes ikke å gå lenger enn de fra eksisterende løsneområder, som ligger høyere 

oppe i fjellsiden. Det er derfor ikke tegnet polygoner for «skredforebyggende skog», men kun for skog 

med bremsende effekt mot skred. Faresonene uten dagens skog (Vedlegg 2G), i områder der snøskred 

bidrar til faresonene, er derfor kun marginalt større enn de under dagens forhold (Vedlegg 2F). 

https://insar.ngu.no/
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4.2.6.3 Sørpeskred 

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet har en topografi og en vegetasjon som ligger relativt lite til rette 

for utløsning av sørpeskred, i alle fall etter utløsningsmekanismen som innebærer slake, konkave partier, 

f.eks. høyt liggende myrområder eller fjellplatåer, som går over til bratte gjel eller bekkeløp. Alle gjelene 

øst for Koppen (Figur 18 ovenfor) starter fra relativt bratt terreng (30 - 45°), vurdert som mulige 

løsneområder for snøskred. I så bratt terreng vil kraftige væromslag til mildt vær eller intenst regn på 

snødekket, mest sannsynlig gi våtsnøskred, som da går ned som modellert og vurdert for snøskred. 

Utløsning av sørpeskred krever et enda høyere vanninnhold i snødekket enn utløsning av våtsnøskred 

gjør. Sannsynligheten for at sørpeskred utløses i disse løpene vurderes derfor som mindre relevant for 

faresonene. Mangel på historikk for sørpeskred i dette området tyder også på dette. Om sørpeskred 

allikevel skulle utløses i så bratt terreng, ventes utløpet å følge gjelene slik modellresultater indikerer at et 

mer sannsynlig flomskred i samme gjel ville gjøre (Vedlegg 2E1). 

I nedslagsfeltet til Storelva (dvs. i «Koppen») er det imidlertid noe mer sannsynlige løsneområder for 

sørpeskred. Det samme gjelder løpet kjent som Gjerdefonngjølet, samt Bleigjølet som ligger rett vest for 

det (Figur 6 i Vedlegg 2A). For et 1000 års hendelse av denne typen langs Tverrelva forutsetter vi et 

volum på 3.000 – 5.000 m3. Det mulige sørpeskredutløpet er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris 

Flow som beskrevet i avsnitt 3.6.3., med løsneområde plassert som vist registreringskartet (Vedlegg 2D) 

og i Vedlegg 2E4, som også presenterer modelleringsresultatene. Basert på disse vurderingene og 

modellresultater er sørpeskred (sammen med flomskred) vurdert å dimensjonere faresonene i den 

sørvestlige delen av kartleggingsområdet. 

4.2.6.4 Jord- og flomskred 

I den aktuelle fjellsiden er det registrert 30 – 40 løp med tegn på jord- og flomskred, mange av dem også 

med historikk for løsmasseskred. Øverst i mange av disse løpene er det nylige og til dels aktive 

utglidninger, dvs. jordskred (Figur 7 i Vedlegg 2A). Selv om de enkelte utglidningene normalt ikke går 

helt ned i gjelene, gir de vesentlig høyere sannsynlighet for flomskred, ved å mate gjelene med materialer 

som senere kan mobiliseres av vann.  

Langs hele området fra Storelva til Rotaneset, der 20 – 30 skredløp munner ut, er det et belte med 

sammenhengende jord- og flomskredavsetninger helt ned til sjøen (Figur 23 og Vedlegg 2D). Nesten helt 

ned til E39 viser disse avsetningene, der terrengoverflaten ikke er ryddet, typiske lobe- og tungeformer 

som kjennetegner denne typen avsetning («leveer», Figur 8 i Vedlegg 2A). Stedvis ser terrengoverflaten  

ut å ha blitt ryddet, og steinmassene er stablet opp i steinrøyser som kan ha vært påtenkt som ledevoller, 

da de er plassert på allerede konvekse terrengpartier som for å øke kanalisering av gjelene. Slike røyser, 

vist i Figur 9 i Vedlegg 2A, har vi valgt å ikke registrere som skredsikringstiltak i Vedlegg 2D, fordi det 

er usikkerhet om hvorvidt de virkelig var tiltenkt en slik funksjon og ikke minst om deres reelle virkning 

mot skred. 

Elementene observert ved hjelp av drone i øvre deler av gjelene (Figur 7 i Vedlegg 2A), tilsier at nye 

jord- og flomskred må forventes, i praksis i hele fjellsiden, og mange steder med en frekvens av 

betydning for 100 års faresoner. 

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellering er i dette området utført med terrengmodell med både 5 m x 5 m og 2 m x 2 m celler. Dette 

er en såkalt sensitivitetsanalyse der vi har forsøkt å vurdere om valget av modelleringsoppløsning har stor 

betydning for resultatene. Modelleringsresultatene med 5m-terrengmodellen er vist i Vedlegg 1E1, mens 

de med 2m-terrengmodellen er vist i Vedlegg 1E2. Det er svært liten forskjell mellom de to. I begge 

tilfeller stemmer de modellerte utløpene kvalitativt veldig godt overens med de kartlagte avsetningene.  

Jordskred og flomskred vurderes dimensjonerende for skredfaresonene i hele kartleggingsområdet, selv 

om det stedvis er en eller to andre relevante skredtyper.  
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Bebyggelsen på Rot vurderes å ligge akkurat utenfor 1000 års faresone, som følger gjelene rett nord og 

sør for bebyggelsen. Således synes eksisterende boliger å være plassert på det minst utsatte stedet i den 

delen av kartleggingsområdet. Ledevollen bygd ovenfor E39 ved Rot, ser ifølge våre modellresultater 

ikke ut å ha stor effekt på skredutløpet. Dette ikke fordi vollen er feil dimensjonert, men fordi den ligger 

langs det minst aktive løpet i det området. Skredmassene ser ut å følge et løp noen få meter lenger nord, 

men de vil uansett gå ned mot (og under) brua og la seg dreie av tørrmuren nedenfor vegen, slik at 

boligen tiltaket var påtenkt å sikre, vurderes å stå tilstrekkelig sikkert ift. kravet for sikkerhetsklasse S2. 

Resten av bebyggelsen rett ovenfor og nedenfor E30 vurderes for så vidt også å være plassert mellom 

utløpet av de ulike gjelene, der den årlige sannsynligheten for skader er akkurat under 1/1000. Kun ett 

gammelt (og ubebodd) hus, rett ovenfor E39 ved Masdal, vurderes som mer utsatt, ikke langt fra området 

der et hus ble tatt av skred i 1940. Vi forstår imidlertid fra lokalkjente at det huset planlegges fjernet. 

Lenger øst vurderes kun ett hus eller fritidshus (nr. 1808) å ligge for nært et lite gjel med potensial for 

jord- og flomskred, og derfor like innenfor en 1000 års faresone.    

4.2.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 4.2.6.2 har skogen bare en marginal betydning for faresonene i dette 

kartleggingsområdet. Tap av skog vil altså bare gi en veldig liten økning i faresoner (Vedlegg 2G). 

4.2.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene for å frigjøre arealer for ny utbygging, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå man vil oppnå etter sikring, kan det trolig etableres plogvoller 

eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og 

terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men vil trolig bli kostbart. Dersom det er 

aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i 

forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.3 Område 3 – Nordre Vartdal 

Kartleggingsområdet er 1,8 km2 stort, strekker seg ca. 1,7 km innover Ådalen og inkluderer all av 

eksisterende bebyggelse fra Øygardsvika i vest til Gardvika i øst, samt Årskog og Bustelbakken i sør.  

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 25 og mer detaljert i Vedlegg 3B. 

Påvirkningsområdet strekker seg opp til fjelltoppene som avgrenser dalen i sørvest og nordøst. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 26 og Figur 27. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 3A. 

 

 

 

Figur 25: Oversiktskart over kartleggingsområde Nordre Vartdal, med påvirkningsområdet.  
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Figur 26: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (nordøstlig del) tatt fra drone.  

 

 

Figur 27: Oversiktsbilde av området (sørvestlig del) tatt fra drone. 

Litlenakken 

Longshammaren 

Hamrane 

Gråura 
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4.3.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet ligger i foten av Vardehornet (985 moh.) i sørvest, og Masdalhornet (977 moh.) med 

fortoppen Vartdalhordnet i nordøst. 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 3C.  

 

I dalsiden i nordøst over 50 – 150 moh. er terrenget sammenhengende brattere enn 25°, og med økende 

høyde over ca. 350 moh. inneholder det også gradvis større partier brattere enn 37 - 45°. Der dalen åpner 

seg mot sjøen danner denne fjellsiden en rygg (Hamrane, Figur 26) som går opp mot Vartdalhornet og 

Masdalhornet (977 moh.). Resten av fjellsiden som går innover dalen langs kartleggingsområdets 

nordøstlige side, er nedskåret av en rekke gjel hvorav to, Ospegjølet og Tvaugyla, kommer ned i det 

kartlagte området (Figur 3 i Vedlegg 3A). Det er nær vertikale skrenter langs sidene av begge gjelene. 

 

I dalsiden i sørvest over 100 – 150 moh. er terrenget sammenhengende brattere enn 25°, og over 220 – 

270 moh. er det også brattere enn 37 - 45°. Det betyr at store deler av denne dalsiden består av flere 

hundre meter høye, opptil nær vertikale fjellskrenter. Fjellsiden og skrentene blir gradvis lavere og litt 

slakere mot sjøen, dvs. ovenfor den ytre halvparten av denne dalsiden. Der dalen åpner seg mot sjøen 

danner denne fjellsiden en rygg (Litlenakken og Longshammaren, Figur 27). Denne dalsiden er ikke 

nedskåret av store gjel som den i nordøst, men består av en veksling av konvekse og konkave partier, godt 

synlige i Figur 27, samt Figur 4 i Vedlegg 3A. 

 

Ingen større elver renner ned fra fjellsidene i dette kartleggingsområdet, utover Storelva som renner i 

dalbunnen. Alle bekkene og gjelene i påvirkningsområdet på begge sider av dalen drenerer arealer på 

mellom 0,1 og 0,35 km2. Resultatet av avrenningsanalysen for dette kartleggingsområdet er vist i Figur 

28, mens nedslagsfelt for et utvalg av relevante bekker er vist i Figur 29. 

 

Dalsiden ovenfor kartleggingsområdet i nordøst er dekket av tett løvskog opptil ca. 300 – 400 moh., med 

unntak av en stor steinur (Gråura) i foten av Hamrane (Figur 26). Dalsiden i sørvest er også dekket av 

løvskog, men bare opptil ca. 250 – 350 moh. Ovenfor denne høyden er det bart fjell og/eller 

løsmasseskråninger ofte rammet av snøskred, slik at vegetasjonen ikke rekker å etablere seg (Figur 4 i 

Vedlegg 3A). 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 2003, 

2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 og 2019. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene i dette 

området viser en tendens til fortetting av skogen, med en liten stigning av den øvre skoggrensen siden 

1960-tallet. Flybildene brukes også for å avdekke det som i de enkelte fotograferingene kan representere 

tegn på nylige skred som i dag ikke lenger synes like godt. Bildene fra 1961 (Figur 30) viser klare tegn på 

nylig skredaktivitet i alle gjelene på østsiden av kartleggingsområdet, med utløp som ser ut å ha nådd 

roten av skredviftene.  

 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 28: Avrenningsanalyse i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. 

 

  
 

   
 

Figur 29: Nedslagsfelt av utvalgte bekker i dalsiden ovenfor kartleggingsområdet (fra www.scalgo.com). 

http://www.scalgo.com/
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Figur 30: Flyfoto fra 1961, med pil som viser tegn på skred i flere gjel ovenfor kartleggingsområdet, i øst. 

 

Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis. Ifølge NGUs 

kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 31), er det i dalsiden nordøst for kartleggingsområdet 

skredavsetninger (røde farger) både rett nedenfor toppskrentene og lenger nede der gjelene munner ut i 

dalbunnen. Skredavsetningene der når helt ut i Storelva. I dalsiden sørvest for kartleggingsområdet viser 

NGUs kart skredavsetninger som kun lokalt - like vest for Årskog og ovenfor Svoravegen - når ned til ca. 

40 moh., og ellers på ca. 150 moh. 

 

Vi har utført mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 3D. Vår tolkning av terrengformene og materialene registrert på befaring, når det 

gjelder dalsiden i nordøst, er i samsvar med tolkningen uttrykt i NGUs kart nedenfor, og viser 

sammenhengende skredavsetninger helt ned til Storelva. Litt lenger ute i dalen, ovenfor Reitane og 

Auregota, har vi kartlagt flere titalls steinblokker som vi tolker som steinsprang- og steinskredavsetninger 

fra skrentene ovenfor (Hamrane), der NGUs kart viser morene eller glasifluviale sedimenter. 

I dalsiden i sørøst har vi registrert skredavsetninger ned til ca. 50 – 75 moh. også ovenfor Årskog og 

Bustelbakken (Figur 5 i Vedlegg 3A), der NGUs kart viser morene.   
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Figur 31: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). 

 

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Et dusin av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, er utarbeidet i dette kartleggingsområdet. En 

oversikt over dem er oppsummert i Tabell 5 nedenfor. Både området utredningene gjelder, og de 

gjennomførte sikringstiltakene er markert i registreringskartet i Vedlegg 3D.    

 

Tabell 5: Eksisterende skredfareutredninger i kartleggingsområdet. 

78404-1, -2. -3 og -4 NGI / 1978 Vurdering av fare for steinskred fra 

Vartdalshornet 

79912-1 NGI / 1980 Vurdering av sikringstiltak mot steinsprang for 

boligfelt under Vartdalshornet 

83484-1 NGI / 1983 Skredfarevurdering av boligtomt 

83484-2 NGI / 1983 Skredsikring av boligtomt 

0161/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 2003 

Skredfarevurdering, overprøver NGIs rapport 

(79912-1) og konkluderer med lavere 

sannsynlighet for skader. 

77403-2 NGI / 1980 Vartdal. OBS: usikker plassering, ingen kart 

81453-1 NGI / 1981 Vurdering av fare for snøskred og steinsprang 

ved Steinholen 

5014/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1996 

Skredfarevurdering rett utenfor 

kartleggingsområdet, i vest. 

3402/00/723/SPA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 2000 

Skredfarevurdering av en tomt ved Årskog. 

 

http://www.ngu.no/
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Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for jord- og flomskred 

og for steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021). Deler av området 

berøres også av NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred. Det er i praksis bare bebyggelsen nærmest 

sjøen og midten av dalen som ikke berøres av aktsomhetssoner for skred. 

4.3.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021) viser kun én skredhendelse innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante 

hendelser rett utenfor. Hendelsen gjelder et uspesifisert løsmasseskred som i juni 2001 skal ha gått ned på 

veien fra Tvaugyla, et av gjelene i den nordvestlige dalsiden. Ingen av de lokalkjente vi intervjuet under 

befaringen kjente til hendelsen nevnt i NVE Atlas eller hadde opplysninger om andre skredhendelser i 

kartleggingsområdet. 

 

I SVV sin database (vegkart.atlas.vegvesen.no) er det opplysninger om et flomskred som stengte 

Reitevegen i flere dager nord for brua over Storelva den 8. juni 2001. Denne hendelsen er trolig den 

samme som registrert i NVE Atlas.  

4.3.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak, men bare en rekke erosjonssikringstiltak, er registrert i NVE Atlas (NVE, 

2021). Under befaringen har vi imidlertid registrert to skredsikringstiltak. Det ene er en ca. 6 m høy og 

150 m lang fangvoll ved Korkedalen, anbefalt og skissert i NGIs rapporter fra 1978 – 1980. Det andre er 

en ca. 5 m høy og 25 m lang fangvoll anbefalt i NGIs rapporter fra 1983 for sikring av en boligtomt ved 

Einehaugen. Begge voller er dimensjonert for steinsprang, og er vist i registreringskartet i Vedlegg 3D. 

4.3.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er alle skredtyper som forekommer i bratt terreng, vurdert å kunne utløses 

med årlige sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang / steinskred. Et 

utvalg av beregningsresultater er vist i Vedlegg 3E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene på de to 

dalsidene er vendt mot nord til øst, og sør til vest, og er små til middels-store. Det er derfor forutsatt 

bruddkanthøyder på 200 – 250 cm etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i 

avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området ikke vurdert å ha en bremsende effekt på snøskred, ettersom 

løsneområdene ligger langt ovenfor skoggrensen, og skogen bare dekker er relativt lite terrengbelte 

nederst i dalsidene.   

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred, flomskred og sørpeskred. Benyttet 

parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Steinsprang og steinskred er ved Hamrane på Vartdalhornet vurdert som en dimensjonerende 

skredtype. I dette området er steinsprangutløpet derfor også modellert mer detaljert enn med 5 m x 5 m 

DEM og 5 m3 blokker, som beskrevet i avsnitt 3.6.1. Det er også utført beregninger med 10 m3 og 50 m3 

blokker og terrengmodelloppløsning opptil 1 m x 1 m. 

4.3.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

24, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 3F.  
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Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er flomskred, jordskred og snøskred, og 

stedvis sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 

inn i det vurderte området. Det er én bolig innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den 

samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  

 

 

 

Figur 32: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 3 – Nordre Vartdal.  

4.3.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er mange og til dels store, bratte fjellskrenter som representerer kildeområder for steinsprang og 

steinskred i begge dalsider ovenfor dette kartleggingsområdet.  

I området ovenfor Korkedalen, Einhaugen og Sletta har steinsprang lenge vært en kjent problemstilling. 

Skrentene ved Hamrane ble allerede i gamle NGI-rapporter fra 1978 – 1980 vurdert med tanke på både 

steinsprang og mulige steinskred, og to fangvoller med høyde på 5 – 6 m ble bygd for å sikre bebyggelsen 

nedenfor. Vollene ble ikke dimensjonert ved hjelp av numeriske modeller, slik det er praksis i dag, men 

antakelig ved hjelp av empiriske metoder og skjønn. Skrentene som utgjør aktuelle kildeområder, ligger 

spesielt mellom 300 – 450 moh. og består av nær vertikale søyler og rygger adskilt av mer forsenkede 

eller tilbaketrukne skrentpartier (Figur 6, 7 og 8 i Vedlegg 3A). Bergmassen er relativt kraftig 

oppsprukken. I tillegg til et subhorisontalt og et subvertikalt sprekkesett er det et tredje, avløsende 

sprekkesett med fall utover mot dalbunnen (Figur 8 i Vedlegg 3A). De fleste blokkene de tre 

sprekkesettene isolerer, ser ut å være i størrelse på flere kubikkmeter. Det er imidlertid ikke tegn eller 

opplysninger på nylig utfall som har nådd foten av fjellsiden i de siste 40 årene, og NGIs rapporter fra 

1978 – 1980 opplyser at siste kjent utfall med utløp ut i bebyggelse skjedde for ca. 120 år siden. 

Sammenligning av bilder av skrentene i NGIs rapporter med våre dronebilder, viser ingen store endringer, 

hvilket også tilsier at større utfall er sjeldent, og trolig kun relevant for 1000 og 5000 ås scenarioer. Vår 
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vurdering i dette området, underbygd av modellresultater (Vedlegg 3E2) og registrerte avsetninger 

(Vedlegg 3D) er at vollene kan stoppe utfall med årlig sannsynlighet opptil 1/1000 (blokker med antatt 

volum på 5 - 10 m3), men ikke 1/5000 (blokker med antatt volum på 50 m3 eller mer). 

Videre sørover og innover dalen, på sørsiden av Vartdalhornet og Masdalhornet, blir kildeområdene litt 

mindre fremtredende fordi skrenten ikke lenger har en markert ryggform, men de er likevel mange og til 

dels kraftig oppsprukne mellom ca. 450 – 900 moh. (Figur 9 i Vedlegg 3A). Kildeområdene inkluderer de 

nær vertikale sidene av Ospegjølet og Tvaugyla, som munner ut i dalbunnen like sør for Reitane. Langs 

denne dalsiden er det imidlertid mye slakt terreng og stor avstand mellom foten av den bratte fjellsiden og 

Reitevegen. Våre modellresultater og de registrerte steinsprangblokkene i terrenget (Vedlegg 3D) tilsier at 

selv utløpet av 1000 års og 5000 års steinspranghendelser ikke ventes å nå vegen. Innerst i 

kartleggingsområdet, på NØ-siden av dalen, er steinsprang og steinskred også aktuelle, men flomskred og 

sørpeskred er der vurdert å dimensjonere faresonene (avsnitt 4.3.6.3 og 4.3.6.4 nedenfor).  

På SV-siden av dalen er det i praksis sammenhengende kildeområder for steinsprang med en 

høydeforskjell på opptil 500 m (Figur 4 og 10 i Vedlegg 3A). I foten av disse skrentene er det forholdsvis 

lite steinsprangavsetning. Materialene rett nedenfor skrentene er dekket av lav vegetasjon og ser ut å være 

mer preget av snøskred, samt jord- og flomskred enn av hyppig steinsprang (Figur 11 og Figur 12 i 

Vedlegg 3A). Videre utover dalen, ved Litlenakken og Longshammaren, blir kildeområdene mer diffuse 

(Figur 13 i Vedlegg 3A). Det er ingen tvil om at steinsprang også i denne dalsiden er en aktuell skredtype. 

På bakgrunn av våre observasjoner av skrentene, registreringer som viser at jord- og flomavsetninger 

strekker seg mye lenger ut mot dalbunnen (Vedlegg 3D), samt modellresultater (Vedlegg 3E2) vurderes 

ikke steinsprang og steinskred å dimensjonere faresoner i denne dalsiden. 

 

NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i fjellsidene ovenfor dette 

kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.3.6.2 Snøskred 

Store deler av begge dalsidene ligger godt ovenfor skoggrensen. Flere partier er i tillegg tilstrekkelig 

bratte til å kunne gi snøskred, og det er snarere mye stupbratt terreng som begrenser løsneområdene for 

snøskred. Det er ikke historikk for store snøskred i kartleggingsområdet, men våre observasjoner av 

skavlbrudd, skredsnø i foten av dalsiden i sørvest og opplysninger fra lokalkjente bekrefter at mindre 

snøskred omtrent årlig løses ut fra Vardehornet. 

 

Løsneområdene på NØ-siden av dalen, vist i Vedlegg 3D og Figur 14 i Vedlegg 3A, vender mot sør og 

sørvest. Disse vurderes spesielt å kunne gi snøskred ifm. perioder med østlig vind som inntreffer når det i 

fjellet ligger ubunden, tørr snø. Pålagring av snø under vanlig, nordvestlig type snøvær er også mulig, 

fordi terrengformasjoner i fjellsiden skaper mange lokale leområder. I sistnevnte værsituasjon vil 

imidlertid kun deler av løsneområdene få tilstrekkelig pålagring, og skredvolumene ventes å være mindre 

enn de som kan utløses ved pålagring ifm. østlige vindretninger. Under forhold som vi antar representerer 

1000 års hendelser, vurderes de største løsneområdene å kunne gi snøskred opptil 50.000 – 60.000 m3. 

Resultater av modellering utført med RAMMS, indikerer at snøskred da kan komme ut i dalbunnen, men 

uten å nå Reitevegen. Snøskred i denne dalsiden er derfor en veldig aktuell, men ikke dimensjonerende 

skredtype.   

 

Løsneområdene på SV-siden av dalen, vist i Vedlegg 3D og Figur 15 i Vedlegg 3A, vender mot nordøst 

og i le for sørvestlige til nordvestlige vindretninger. På toppen av denne fjellsiden dannes det store 

toppskavler. Skavlene var fortsatt betydelige da våre befaringer ble utført, i slutten av mai 2021, til tross 

https://insar.ngu.no/


Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

61 

 

for en relativt sommerlig maimåned (Figur 10 og 15 i Vedlegg 3A). På denne dalsiden er de fleste 

løsneområdene små og naturlig avgrenset i forsenkede deler av fjellskrentene (Figur 15 i Vedlegg 3A). 

Store deler av skredbanene nedenfor er dessuten stupbratte, hvilket kraftig begrenser snøakkumulasjonen 

og dermed den mulige medriving av snø når skred først er løst ut. Dette begrenser det forventede utløpet 

av snøskred fra fjellsiden i sørvest, og gjør at sannsynligheten for at de når bebyggelsen er lavere enn 

1/1000. Dette underbygges av resultater av modellering utført med RAMMS (Vedlegg 3E3a). 

Bruddkantene benyttet for modellering av antatt 1000 års skredscenario, er på 200 - 250 cm. Disse er 

valgt tatt i betraktning at 3 døgns-nedbør med returperiode på 1000 år i dette området er på 225 – 280 mm 

vannekvivalent (avsnitt 2.3.1), men også at løsneområdene er relativt små (skredstørrelse «small» og 

«medium» i RAMMS). Det mulige snøskredutløpet ifølge resultater av Alfa/Beta-metoden i denne 

dalsiden kan være noe lenger enn det som er modellert med RAMMS, og kan nå bebyggelsen. Alfa/Beta-

metoden er imidlertid ikke utviklet for skredbaner med store «fritt fall»-partier, der lite snø kan 

akkumuleres. Vi vurderer derfor Alfa/Beta-resultatene som for konservative i det aktuelle tilfellet. Kun ett 

hus, ved Steinholen, vurderes å ligge akkurat innenfor utløpet av et 1000 års snøskred, mens snøskred 

med samme årlig sannsynlighet ved Svoravegen vurderes å stoppe rett ovenfor eksisterende bebyggelse. 

For begge disse lokaliteter kan det aktuelle løsneområdet (lengst til høyre i Figur 15 i Vedlegg 3A) få 

pålagring både under vestlig og under sørøstlig vind, og derfor vurderes utløsningssannsynligeten som 

relevant selv om løsneområdet ligger på en bred rygg. Vår vurdering, når det gjelder forutsetninger, 

løsneområder og til dels forventet skredutløp, stemmer overens ganske godt med den gjort av NGI i 1981 

(rapport nr. 81453-1). Vår vurdering tar imidlertid også i betraktning resultatet av dynamisk modellering 

som ikke var tilgjengelig da NGI uførte sin vurdering i området.  

 

Skogen ovenfor dette kartleggingsområdet er ikke vurdert å ha noe særlig bremsende effekt ettersom alle 

løsneområder ligger langt over skoggrensen og skogen bare dekker nedre deler av dalsidene. 

Det er imidlertid vurdert å være to områder der skogen har en skredforebyggende funksjon. Disse ligger 

der begge dalsidene «svinger» ut mot sjøen, like ovenfor bebyggelsen. Ved tap av skog i de områdene vil 

nye løsneområder for snøskred kunne oppstå, og snøskred derfra ventes å kunne gå lenger enn de fra 

eksisterende løsneområder, spesielt ved Svoravegen og Øygardsvika, helt vest i kartleggingsområdet. 

Dette er underbygd av egne modelleringsresultater (Vedlegg 3E3b). Der dette er tilfellet er faresonene 

uten dagens skog (Vedlegg 3G) en del større enn de under dagens forhold (Vedlegg 3F). 

4.3.6.3 Sørpeskred 

Dalsiden sørvest for kartleggingsområdet har en topografi som ligger lite til rette for utløsning av 

sørpeskred. Fjellsiden er meget bratt og mange steder steilt. Det er mange små gjel rett nedenfor 

fjelltoppen (Figur 10 og Figur 15 i Vedlegg 3A), men disse er også svært bratte. I så bratt terreng vil 

kraftige væromslag til mildt vær eller intenst regn på snødekket, generelt gi våtsnøskred, som da går ned 

som modellert og vurdert for snøskred. Utløsning av sørpeskred krever et enda høyere vanninnhold i 

snødekket enn utløsning av våtsnøskred gjør. Sannsynligheten for at sørpeskred utløses i disse løpene 

vurderes derfor som mindre relevant for faresonene.  

 

Dalsiden nordøst for kartleggingsområdet er litt mindre bratt og inneholder noen konkave partier, der 

Ospegjølet og flere andre gjel starter, som kan være løsneområder for sørpeskred, i tillegg til snøskred. 

For en 1000 års hendelse av denne typen i de aktuelle gjelene forutsetter vi et volum på 3.000 – 4.000 m3. 

Det mulige sørpeskredutløpet er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som beskrevet i avsnitt 

3.6.3., med løsneområder plassert som vist registreringskartet (Vedlegg 3D) og i Vedlegg 3E4, som også 

presenterer modelleringsresultatene. Resultatene indikerer at sørpeskred kan passere Reitevegen og gå ut i 

Storelva, noe som er i tråd med mange erfaringer av sørpeskredutløp andre steder i landet. Basert på disse 
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vurderingene og modellresultater er sørpeskred (sammen med flomskred) vurdert å dimensjonere 

faresonene der de tre gjelene munner ut i dalbunnen. 

 

4.3.6.4 Jord- og flomskred 

I hver av de to fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet er det registrert 10 - 12 løp med tegn på jord- og 

flomskred, i mange tilfeller med tydelige jord-/flomskredavsetninger, vist i Vedlegg 3D. Avsetningene på 

sørvestsiden av dalen strekker seg nesten helt ned til eksisterende bebyggelse ved Svoravegen, Årskog og 

Bustelbakken. På nordøstsiden av dalen er det bare kartlagt jord- og flomskredavsetninger sør for Reitane, 

der gjelene nevnt ovenfor munner ut i dalbunnen, med utstrekning av viftene ut mot Storelva.  

Jord- og flomskred på sørvestsiden av dalen kan utløses som svært grunne utglidninger i 

forvitringsmaterialet som dekker deler av fjellskrentene, eller utløses av andre skredtyper (steinsprang 

eller snøskred) som river med seg forvitringsmateriale eller deler av skredavsetningene rett under 

skrentene (Figur 11 og Figur 12 i Vedlegg 3A). På nordøstsiden av dalen vil flomskred i all hovedsakelig 

utløses i de etablerte gjelene, som hyppige, lokale steinsprang gradvis mater med steinmaterialer. I slike 

gjel oppstår skred imidlertid ofte i mer komplekse former, der flere skredtyper går over i hverandre. 

 

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellering er i dette området utført med terrengmodell med 5 m x 5 m, med resultater vist i Vedlegg 

3E1. I begge dalsider stemmer de modellerte utløpene kvalitativt godt overens med de kartlagte 

avsetningene. På bakgrunn av det vurderes ikke jord-/flomskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 å 

kunne treffe eksisterende bebyggelse. Jordskred og flomskred vurderes likevel som dimensjonerende 

(eller delvis dimensjonerende) for skredfaresonene i den indre halvparten av kartleggingsområdet, på 

begge sider, samt i området ovenfor Svoravegen og Ospholvegen. 

4.3.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 4.3.6.2 har skogen bare betydning for faresonene i to mindre deler av dette 

kartleggingsområdet. I de delområdene vil tap av skog gi en betydelig økning i faresoner, mens i resten av 

kartleggingsområdet vil ev. tap av skogen ikke gi noe økning i faresoner (Vedlegg 3G). 

4.3.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene for å frigjøre arealer for ny utbygging, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå man vil oppnå etter sikring, kan det trolig etableres fangvoller 

for å stoppe skredmassene (spesielt der steinsprang er dimensjonerende) og plogvoller eller ledevoller for 

å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at 

denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men vil trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere 

sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket 

virkning av tiltakene.  
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4.4 Område 4 – Follestaddalen 

Kartleggingsområdet er nesten 9 km langt og 7 km2 stort og inkluderer nordsiden av dalen mellom 

Haugane / Brungot i vest og Rebbestad i øst, og begge dalsider videre innover helt til Kolåsen.  

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 33 og mer detaljert i Vedlegg 4B. 

Påvirkningsområdet strekker seg opp til fjelltoppene som avgrenser dalen i nord og sør, inkl. flere korte 

sidedaler. Dette fordi elver og bekker fra sidedalene er potensielle flomskred- og sørpeskredløp.  

 

Ettersom kartleggingsområdet er veldig stort er det ikke hensiktsmessig å vise oversiktsbilder av de 

mange delområdene her i rapportteksten. Kun ett generelt oversiktsbilde tatt fra www.norgeibilder.no er 

derfor vist i Figur 34, mens flere oversiktsbilder er presentert i Figur 1 til Figur 12 i Vedlegg 4A. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 33: Oversiktskart over kartleggingsområde Follestaddalen, med påvirkningsområdet.  
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Figur 34: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet, fra www.norgeibilder.no.   

4.4.1 Topografi og grunnforhold 

På nordsiden av dalen ligger kartleggingsområdet i foten av Grøthornet (748 moh.), Sandhornet (909 

moh.) med en fortopp på 815 moh., Rotbergshornet (850 moh.) og Årsæterthornet (1046 moh.). På 

sørsiden av dalen strekker området seg i foten av Øyahornet og flere andre 730 – 780 m høye fortopper av 

Sandhornet (958 moh.). Innerst i dalen ligger den østlige delen av kartleggingsområdet i foten av 

Kolåsnausa (758 moh.) som er en fortopp av Sætreegga (1086 moh.). Dalbunnen ligger på ca. 30 moh. i 

vest og ca. 130 moh. i øst. 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 4C. Resultatet av avrenningsanalysen i dette kartleggingsområdet 

er vist i Figur 35. Figuren er kraftig komprimert pga. kartleggingsområdets størrelse, men resultatene av 

analysen er brukt i GIS for å bedre identifisere mulige løsneområder for jordskred, flomskred og 

sørpeskred, som vist i Figur 5. Nedslagsfelt for et utvalg av relevante bekker er vist i Figur 36. I 

avsnittene nedenfor blir terrengforholdene i grove trekk beskrevet fra nederst i dalen (dvs. vest) og 

innover dalen (mot nordøst).  

 

Delområdet som inkluderer bebyggelsen ved Brungot, Brudavollen, Barstadbrauta og Barstad, ligger i 

foten av en fjellrygg («Egga») som fra Kråkenakken (496 moh.) i vest stiger gradvis opptil Grøthornet 

(748 moh.) og videre opp mot toppen av Sandhornet (909 moh.). Denne dalsiden, vist i Figur 34, samt 

Figur 1 og 2 i Vedlegg 4A, er i grove trekk relativt slak, men har flere partier brattere enn 25°. Disse 

forekommer mellom 300 – 700 moh. langs nesten hele sørsiden av Egga, og lenger nede i dalsiden, 

mellom 150 – 300 moh. ovenfor Barstadbrauta og Barstad. Ovenfor dette lavtliggende, bratte 

terrengbeltet flater terrenget ut til en stor, slak og myrlendt avsats, før det fortsetter å stige opp mot 

fjelltoppene nevnt ovenfor. Denne dalsiden drenerer i Fonnelva og flere andre bekker som renner mellom 

Brungot og Barstad, samt Sætreelva som renner rett øst for Barstad. Disse har nedslagsfelt på 0,3 – 0,5 

Grøthornet 

Sandhornet 

Sandhornet 

Rotberghornet 

Årsæterhornet Kolåsnausa 

Sætreegga 

Kråkenakken 

fortopp 

http://www.norgeibilder.no/
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km2 (Figur 36A, -B og -C). Mellom Grøthornet, Sandhornet og en fortopp på 811 moh. like øst for 

hovedtoppen (Figur 34), er det en markert skålformasjon som drenerer gjennom Kyrkjevollgrova, lenger 

øst i kartleggingsområdet. 

 

Like øst for delområdet beskrevet ovenfor dreier dalføret nordover, og går fra en V-Ø retning til en mer 

SV-NØ retning. Den konvekse dalsiden ved «knekkpunktet» består av en 316 m høy fjellrygg, rett 

ovenfor Tuteplassen og annen bebyggelse på begge sider av den. I fjellryggen er terrenget stort sett 

brattere enn 25 - 30°, og mellom 210 – 300 moh. er det nær vertikale fjellskrenter med aktiv steinur 

nedenfor (Figur 3 i Vedlegg 4A). Denne delen av dalsiden er veldig konveks og har ingen elver eller 

større bekker. 

 

Dalsiden videre mot nordøst, mellom Kyrkjevollane og Rebbestad, blir allerede fra ca. 120 moh., dvs. like 

ovenfor bebyggelsen, brattere enn 25 - 30°. På ca. 200 – 250 moh. inneholder den små, bratte 

fjellskrenter, som blir mer sammenhengende og fremtredende («Furehammaren») ovenfor Rebbestad, vist 

i Figur 4 i Vedlegg 4A. Gjennom Kyrkjegrova, et gjel i fjellskrentene mellom Kyrkjevollane og 

Rebbestad, renner elva som drenerer skåla mellom Grøthornet, Sandhornet og dets østlige fortopp på 811 

moh. (Figur 34). Denne elva har et nedslagsfelt på 1,1 km2 (Figur 36D). Det er i tillegg en annen bekk 

med nedslagsfelt på ca. 0,3 km2 (Figur 36E), som drenerer terrenget rett øst for elva nevnt ovenfor. 

 

Enda videre oppover dalen mot Litlesæter, kjennetegnes dalsiden av en trekantformet fjellside (Omen), 

vist Figur 5 i Vedlegg 4A, som er brattere enn 25 - 30° opptil 350 moh. og går over i nær vertikale 

skrenter videre opp til 700 moh. I foten av skrentene rett ovenfor Litlesæter er det aktiv steinur. Denne 

delen av dalsiden har ingen elver eller større bekker, men kun lokale bekker. 

 

Litt lenger opp i Follestaddalen, mellom Litlesæter og Langstøylen blir skråningen direkte ovenfor 

kartleggingsområdet litt lavere, men brattere enn 25 - 30° mellom 150 – 350 moh. Høyere oppe åpner 

Vassdalen seg, på østsiden av Sandhornet, og en større sidedal (Figur 6 i Vedlegg 4A). Mesteparten av 

det det høyereliggende fjellområdet drenerer i Fyldalselva og flere andre bekker som etter samløp på ca. 

300 moh. renner gjennom Geitafossen og ut i Follestaddalen mellom Fonna og Langstøylen (nedslagsfelt 

på 1,8 km2, Figur 36F). De vestlige delene av det høyereliggende fjellområdet, inkl. Vassdalen, drenerer 

Brytingsgrova (nedslagsfelt på 0,6 km2, Figur 36G) og Heimsteberggjølet (nedslagsfelt på 0,4 km2, Figur 

36H), som renner mellom Litlesæter og Fyldalen. 

 

Øst for Langstøylen ligger kartleggingsområdets nordside i foten av Rotbergshornet (850 moh.) og 

Årsæterhornet (1046 moh.). Terrenget i denne delen av dalsiden er slakere enn 25° opptil ca. 170 moh., 

og 25 - 37° bratt mellom 170 - 330 moh. Ovenfor denne høyden åpner en kort sidedal (Ljøsådal) seg 

mellom Rotbergshornet og Årsæterhornet (Figur 10 i Vedlegg 4A). I bunnen av dalen på 575 moh. ligger 

Ljøsådalsvatnet, og fjellsidene på begge sider av dalen stiger videre med 300 – 500 høydemeter, opptil 

fjelltoppene, nesten sammenhengende brattere enn 25 - 30°. Ljøsådalsvatnet og dalen rundt det drenerer i 

Ljøsåa, som går inn i kartleggingsområdet mellom Svalnemyra og Årsætra (nedslagsfelt på 1,15 km2, 

Figur 36I).  

 

Den sørøstlige siden av Årsæterhornet, som ligger direkte ovenfor Årsætra i den siste delen av 

kartleggingsområdet, er sammenhengende brattere enn 37° og inneholder store partier mellom 45° og 

vertikalt, spesielt mellom 380 – 780 moh. (Figur 9 og 10 i Vedlegg 4A). Øverst i denne fjellsiden er det 

en rekke dype forsenkninger adskilt av smale fjellrygger, som skjærer seg i skråningen perpendikulært 

med høydekurvene. Forsenkningene drenerer i mindre bekker med nedslagsfelt på ca. 0,1 km2 (Figur 

36J). På østsiden av Årsæterhornet er det en markert gryteformasjon som gjennom Storegjølet drenerer i 
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Romedalselva, mot den østlige enden av kartleggingsområdet. Gjelet drenerer et område på ca. 0,3 km2 

(Figur 36K). 

 

Innerst i Follestaddalen, ved kartleggingsområdets østlige ende, ligger Kolåsen i foten av Kolåsnausa 

(758 moh.), som er en fortopp av Sætreegga (1086 moh.). Fra grensen av kartleggingsområdet og oppover 

er det først et 200 m langt og bredt, flatt og myrlendt parti, opptil ca. 200 moh. Fjellsiden blir deretter 

brattere (25 - 37°) opptil ca. 400 moh., og enda brattere med noen nær vertikale skrenter videre opp mot 

toppen (Figur 11 i Vedlegg 4A). 

 

På sørsiden av dalen, i øst, ligger Øyahaugen, Nygarden, Rotahaugen, Øy, Holmen, Olagarden og Midtun 

i foten av en NV-vendt fjellside som stiger opptil Sandhornet (958 moh.). Denne fjellsiden (Figur 12 i 

Vedlegg 4A) er slak i foten opptil ca. 200 moh., deretter brattere enn 25 - 30° og mange steder også 

brattere enn 45° mellom 200 – 700 moh., og igjen slakere enn 25° mellom 700 – 958 moh., med unntak 

av et bratt parti like under fjelltoppen. Denne fjellsiden inneholder to konvekse partier med fremtredende 

skrenter, Øyahornet og Skjelhammaren, hvorav sistnevnte (Figur 13 i Vedlegg 4A) har større betydning 

for denne skredfarekartleggingen, ettersom den ligger nærmere og rett ovenfor kartleggingsområdet, ved 

Holetun og Nordheim. Fjellområdet øst for Sandhornet, med Harpedalen og Harpedalsvatnet, drenerer i 

Harpedalselva, som renner ved kartleggingsområdets nordøstlige hjørne. Resten av fjellsiden drenerer i en 

annen, større bekk som også renner ved det østlige hjørnet av kartleggingsområdet (nedslagsfelt på 0,4 

km2, Figur 36L), samt en rekke andre bekker (Skarelvane) som renner like ved Øy, med hver sitt 

nedslagsfelt på 0, 1 - 0,45 km2 (Figur 36M og -N). 

 

Videre nedover dalen, ovenfor Nordheim, Haugset og Ottahaugen, fortsetter fjellsiden slakere enn 25° 

opptil ca. 180 moh. og med helning på 25 - 45° videre opptil ca. 730 moh., der det er to fortopper av 

Sandhornet (Figur 8 i Vedlegg 4A). Denne delen av fjellsiden drenerer i en rekke lokale bekker, hvorav 

den største går ned ved Haugset. 

 

Siste del av kartleggingsområdet, på sørsiden av dalen, er dalsiden ovenfor Langemyra, Jogelia, Bøgelia, 

Myklebust og Halvardset (Figur 7 i Vedlegg 4A). Denne delen av dalsiden er generelt slakere enn 25°, 

med kun små, lokale partier brattere enn det. Dalsiden kjennetegnes av nedskjæringen langs 

Myklebustelva, som drenerer en stor sidedal (nedslagsfelt på over 6 km2, Figur 36O). Et lite kraftverk er 

bygd ved denne elva, på 125 moh. 

  

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er stort sett dekket av tett løvskog med en del granplantefelt 

opptil ca. 350 – 450 moh., med unntak av flere relativt nylige hogstfelt (f.eks. ovenfor Brungot og 

Brudavollen), noen lokale steinurer (f.eks. ovenfor Litlesæter og Tuteplassen) og de bratte fjellskrentene 

nevnt ovenfor. Fjellsiden ovenfor Årsætra har flere fingerformede, skogløse partier som går ned 

perpendikulært til høydekurvene, der det er klart at snøskred går helt ned til foten av fjellsiden. 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 1962, 

2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 og 2019. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene 

i dette området viser en tendens til fortetting av skogen, med en liten stigning av den øvre skoggrensen 

siden 1960-tallet. Flyfotoene dokumenterer også at flatehogst har vært praktisert mange steder i dalen. 

Flybildene brukes også for å avdekke det som i de enkelte fotograferingene kan representere tegn på 

nylige skred som i dag ikke lenger synes like godt. Stort sett alle flybildene viser klare tegn på snøskred 

ned til foten av Årsæterhornet, men ellers viser ikke flybildene tegn på skred i relevante områder. 

Follestaddalen opplevde mange store snøskred i vintrene av 1968 og 1979, men skadene skredene må ha 

gjort i vegetasjonen, er allerede visket ut i de første etterfølgende flybildene (2003).  

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 35: Avrenningsanalyse i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. 
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Figur 36: Nedslagsfelt av utvalgte bekker i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet (fra www.scalgo.com). 

De enkelte kartutsnittene er i forskjellige målestokk. 

 

Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av granittiske gneis. 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 31), er den nordlige dalsiden vest for 

Rebbestad i all hovedsak dekket av morene (grønne farger i Figur 37), med unntak av en steinur i foten av 

skrentene over Tuteplassen. I denne dalsiden finnes det også mer detaljerte kvartærgeologiske kart laget 

av NGU i målestokk 1:20.000. Disse viser jord- og flomskredavsetninger, hvorav noen med vifteform, 

ovenfor Brytingsgrova, Barstadbrauta og Barstad, der kartene i målestokk 1:50.000 kun viste morene. 

Resten av den nordlige dalsiden, videre oppover dalen, er ifølge NGUs kart i 1:50.000 dekket av 

skredavsetninger (røde farger i Figur 37) ned til ca. 900 – 100 moh. (dvs. i praksis til dalbunnen) like ved 

Lillesæter, Fonna og like ovenfor Årsætra. På sørsiden av dalen viser NGUs kart skredavsetninger ned til 

ca. 150 moh. ovenfor Øy, Holmen, Olagarden og Midtun, og med mye høyere nedre grense i resten av 

dalsiden. 

 

Vi har utført mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartene med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 4D. Som vanlig, førte det mer detaljerte kartleggingsnivået til kartlegging av flere 

G H I 

J K L 

M N O 

http://www.scalgo.com/
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skredavsetninger enn de som er fanget opp av NGUs kart i 1:50.000. Flere steder der de kartene (Figur 

37) viser morene eller elveavsetninger, har vi tolket jord- og flomskredavsetninger. Dette gjelder ved 

Barstadbrauta og Barstad, samt Kyrkjevollane, Rebbestad og Langstøylen i den nordlige dalsiden, og 

Øyahaugen, Rotahaugen / Øy, Nordheim, Haugset, Jogelia og Bøgelia i den sørlige dalsiden. Flere titalls 

tegn tolket som sår etter gamle utglidninger og skredløp, er også registrert på kartene i Vedlegg 4D. 

 

 

 
 

Figur 37: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no) 

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Om lag 17 av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, er utarbeidet i dette kartleggingsområdet. 

En oversikt over dem er oppsummert i Tabell 6 nedenfor. Både området utredningene gjelder, og de 

gjennomførte sikringstiltakene er markert i registreringskartet i Vedlegg 4D.    

 

Tabell 6: Eksisterende skredfareutredninger i kartleggingsområdet. 

Notat om snøskred i 

Follestaddalen 

Ørsta kommune / 2000 Kartfester en snøskredhendelse 

ved Ljøsåa (des. 1999). Viser 

også et kart (antatt fra NGI) 

med omriss av flere tidligere 

snøskredhendelser i dalsiden. 

2009/701/350 Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1999 

Kontroll av utført sikring ved 

Årsæter, peker på avvik 

http://www.ngu.no/
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726/94/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1994 

Anbefaler sikring, gir noe 

skredhistorikk (Brytingsgrova) 

726/95/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1995 

Kontroll av utført sikring, 

peker på avvik (Brytingsgrova) 

954108-1 NGI / 1996 Vurderer skredfare, anbefaler 

sikring, gir noe skredhistorikk 

(Rotbergshornet) 

7837/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1994 

Vurderer skredfare, gir noe 

skredhistorikk, skisserer voll 

(Rotbergshornet) 

6051/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1994 

Vurderer skredfare, gir noe 

skredhistorikk, skisserer voll 

(Rotbergshornet) 

0962/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1995 

Vurderer skredfare, gir noe 

skredhistorikk 

(Rotbergshornet) 

32514/2011/X53 Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 2011 

Vurderer skredfare, friskmelder 

for 1000 års skred ved Haugset 

/ Hamrane 

81463-1 NGI / 1982 Vurderer skredfare, gir noe 

skredhistorikk, skisserer voll 

ved Kolås (Årsæterhornet / 

Storegjølet) 

4739/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1992 

Vurderer skredfare ved Kolås 

(Årsæterhornet / Storegjølet) 

79904-1 og -2 NGI / 1980 Vurderer skredfare, gir noe 

skredhistorikk, skisserer voll 

ved Nordheim 

NGI 87466-1 NGI / 1988 Gir skredhistorikk, 100 års 

faresone og anbefaler sikring 

ved Årsætra. OBS: Figurene 

der sikringstiltak skisseres, 

mangler fra rapporten vi har 

mottatt! 

16224/2012/X53 Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1991 

Gir info om snøskred fra 

Årsæterhornet / Storegjølet 

(Kolås) 

7674/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1993 

Vurderer skredfare, gir noe 

skredhistorikk ved Kolås 

(Årsæterhornet / Storegjølet) 

75427-1 NGI / 1975 Vurderer skredfare ved 

Årsæter. Inneholder også et 

kart med inntegnede 

snøskredhendelser 1918 – 1968 

i øvre del av Follestaddalen 

 

 

Veldig store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred ifølge NVEs 

aktsomhetskart (NVE, 2021). Litt mindre, men likevel vesentlige deler av kartleggingsområdet er også 

potensielt utsatt for jord- og flomskred og for steinsprang, ifølge de to aktsomhetskartene publisert av 

NVE (NVE, 2021). Relativt store deler av området berøres også av NGIs aktsomhetssoner for snø- og 

steinskred. Det er i praksis bare deler av dalbunnen som ikke berøres av aktsomhetssoner for skred. 
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4.4.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021) viser et titalls skredhendelser innenfor kartleggingsområdet. Hendelsene er 

indikert i våre registreringskart i Vedlegg 4D og er registrert i NVE Atlas med følgende opplysninger: 

 

- Brungot, 1643 Garden Brungot var så og seie heilt utteken av fonn, står det i Lensrekneskapen 

for dette året. Der står ikkje noko om skredtype, men truleg var dette snøfonn. Folk og dyr kan ha 

stroke med. Det manglar informasjon om skadeomfang. 

- Brudevoll, 1649. Garden Brudevoll fekk stor skade av fonn (mest sannsynleg snøskred eller 

sørpeskred), og husa tekne ut. Jordkommisjonen av 1661 nemner dette. Fonna skulle ha skjedd 

medan folk frå Hovednakk var på Brudevoll for å bede til bryllaup, og brorkona til brudgommen 

Nils Ivarson frå Brudevoll omkom. Truleg fleire (3?) døde. Det blir fortalt at skredet kom etter at 

ei oppdemming brast. Og at det vart mellom 9-11 omkomne (?). Etter denne ulykka vart tunet 

flytta lenger opp, dit det enno heiter Gamlehagen. Det skal ha gått fleire skred på garden 

gjennom tidene. Det blir også fortalt om eit skred her i 1669, ei vassfonn sommom natt til 

julaftan.  

- Åsetbrauta, oktober 2014. Løsmasseskred på veg. Ingen opplysninger.  

- Årefonna, februar 1979. Snøskred registrert på veien, ingen andre opplysninger. 

- Fyldal, 1750 og 1870. Sørpeskred. Etter ei stor snørid kom regn. Grova som renn gjennom 

Grovadalen demde seg opp ovafor Bøgarden, ei stor vassdemme braut så gjennom snømassane, 

ei vassfonn for mellom husa på Fyldal, tok ei sengebud og nokre drengar som låg i buda miste 

livet. Staden heiter Likhaugen etter denne ulykka. Ukjent tal på omkomne, her antatt til 3. Også i 

1870-åra gjekk denne fonna på nytt, men ikkje så stor som denne første.  

- Fyldal, 1646. Over garden Fyldal gjekk ei fjellfonn (fjellskred –stein-og jordskred?) og Jon 

Nilsson Foldal omkom, og alt han eigde kom bort. Om der var fleire omkomne, veit vi ikkje.. 

Kartreferansen er sett midt på noverande Flydalsgrend. 

- Ljosåa, 1979. Snøskred registrert på veien. Ingen andre opplysninger. 

- Årset. 1979 og 2011. To snøskred registrert på veien rett vest for Årsætra. Ingen andre 

opplysninger. 

- Årsæterhornet / Storgjølet, 2017. To våtsnøskred registrert med utløp ikke helt ned til vifta. To 

punkter er også registrert i de samme dagene ved Kolåsen og antas derfor å gjelde de samme 

hendelsene, med følgende tekst: «3. eller 4. gang på tre dagar. med aukande størrelse. no renn 

det ei elv i skredbana.» og «Har går nokre mindre fonner både igår og i natt. ingen brotkantar å 

sjå. stoppar ganske høgt oppe i utløpssona for renna.» 

- Rebbestad, 1792. Garden Rebbestad i Follestaddelen i Ørsta vart teken av ei vassfonn frå 

Heggjeberggrova. Husa stod lenger sør den gong. 

 

I tillegg til skredhendelsene registrert i NVE Atlas har vi samlet informasjon om snøskredhendelser som 

skal ha skjedd i øvre del av Follestaddalen mellom 1850 og 1999. Mange av disse var inntegnet i 

kartvedlegg inkludert i noen av rapportene listet opp i Tabell 6. Vi har derfor digitalisert omrisset av 

skredhendelsene. Disse er med på registreringskartene i Vedlegg 4D og er vist med årstall i Figur 38 

nedenfor.  

Under befaringene i området har vi også intervjuet flere lokalkjente, som generelt har bekreftet 

opplysningene vi hadde fra tidligere rapporter og/eller NVE Atlas, og i noen tilfeller kom med 

supplerende eller mer detaljert informasjon. Opplysningene som er relevante, er i så fall omtalt i 

avsnittene nedenfor som gjelder de aktuelle skredtypene (generelt snøskred). 
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Figur 38: Kjente og kartfestbare snøskredhendelser i øvre del av Follestaddalen, georeferert fra kart 

vedlagt flere rapporter i Tabell 6. 

 

4.4.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak, men bare en rekke flom- og erosjonssikringstiltak, er registrert i NVE Atlas 

(NVE, 2021). Ved hjelp av terrenganalyser, gjennomgang av rapporter og under befaringen har vi 

imidlertid registrert flere skredsikringstiltak.  

 

- To ca. 3 m høye og 45 - 50 m lange ledevoller hver på sin side av elva som renner gjennom 

Brytingsgrova, bak det tidligere bedehuset (Figur 14 i Vedlegg 4A). Disse vollene ble anbefalt av 

fylkesgeolog Einar Anda (notater nr. 726/94/EIA i Tabell 6). De ble anbefalt minst 4 m høye, 

men ifølge våre registreringer er de 3 – 3,5 m høye. Fylkesgeologen inspiserte imidlertid de to 

vollene og vurderte dem som tilstrekkelige (og 726/95/EIA i  Tabell 6) for en skadesannsynlighet 

lavere enn 1/1000 der den før tiltakene ble vurdert å være på 1/100 – 1/333. Vollene ble ikke 

dimensjonert ved å bruke dynamiske modellverktøy, ikke tilgjengelige i 1994. 

 

- En opptil 3,5 m høy og 50 m lang ledevoll ovenfor husnr. 563 ved Fonna, i foten av 

Rotbergshornet. Vollen ble først anbefalt av fylkesgeolog Einar Anda (notat nr. 7837/726/EIA i 

Tabell 6). Der anbefalte han at vollen skulle prosjekteres av NGI, men vi har ingen NGI-rapport 

der dette tiltaket er omhandlet. Videre inspiserte fylkesgeologen det nylig utførte tiltaket og 

anbefalte at vollen skulle gjøres minst 0,5 m høyere, da den var for lav. Skadesannsynlighet før 
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sikring var der vurdert å ligge på mellom 1/100 og 1/1000. Vollen som vi registrerte, er ca. 3,5 m 

høy fra bunnen av grøfta. 

 

- En 6 – 8 m høy plogvoll ovenfor husnr. 625, med de to enkelte vollene på 70 – 85 m lengde. 

Ifølge opplysningene vi fikk på stedet, skal sikringen ha blitt anbefalt av fylkesgeolog Einar 

Anda, men den eneste rapporten vi har mottatt som omtaler området, er NGI-rapport nr. 954108-1 

i Tabell 6. I den rapporten vurderes den aktuelle tomta å kunne treffes av steinskred, jordskred og 

snøskred med en årlig sannsynlighet på 1/50 – 1/100. I samme rapport anbefales en ledevoll, og 

ikke en plogvoll. Vi har ikke fått tilgang til flere rapporter der plogvollen utredes og prosjekteres. 

Tiltaket ble i alle fall utført før dynamiske beregningsmodeller for skredutløp ble tilgjengelige. 

 

- En plogvoll ovenfor husnr. 703 ved Årsætra. NGI-rapport nr. 87466-1 i Tabell 6 vurderte 

bebyggelsen å ha en skadesannsynlighet på ca. 1/100, der snøskred er vurdert dimensjonerende. 

De anbefalte en skredvoll på minst 10 m høyde for å kunne stoppe skred. Vollen som vi 

registrerte, er ikke høyere enn 3 – 3,5 m, er slak på støtsiden og er utformet som en veldig åpen 

plogvoll. 

 

- En 7 – 8 m høy og 35 m lang ledevoll med bratt støtside ovenfor husnr. 709 – 711 på Årsætre. Vi 

antar at denne vollen er en av de to anbefalt og skissert i NGI-rapport nr. 87466-1 i Tabell 6. 

Rapporten vi har hatt tilgang til, var imidlertid ikke komplett med figurene der vollen skisseres. 

Det aktuelle området var av NGI før sikring vurdert å ha en skadesannsynlighet på ca. 1/100, med 

snøskred dimensjonerende. 

 

- En 4 – 5 m høy og 40 m lang ledevoll ovenfor Nordheim. Vollen vi har registrert, er iht. den som 

ble skissert i NGI-rapport nr. 79904-1 i Tabell 6. 

 

- En tilsynelatende, veldig lav (1,2 m) ledevoll ovenfor husnr. 1067 ved Haugset. Området er 

preget av mye graving og massedumping, og det er usannsynlig at terrengformen registrert på 

skyggekart og befaring var ment som en skredvoll. Spesielt fordi området ble av fylkesgeolog 

Einar Anda vurdert å ha en årlig sannsynlighet for skred under 1/1000 (rapport nr. 

32514/2011/X53 i Tabell 6). Den er likevel tegnet på registreringskartet for å synligjøre den. 

 

Alle tiltakene nevnt ovenfor er vist i registreringskartet i Vedlegg 4D. 

4.4.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er alle skredtyper som forekommer i bratt terreng, vurdert å kunne utløses 

med årlige sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang / steinskred. Et 

utvalg av beregningsresultater er vist i Vedlegg 4E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i de to 

dalsidene er vendt mot praktisk talt alle himmelretninger er fra små til potensielt veldig store. Det er 

derfor forutsatt bruddkanthøyder på 200 – 300 cm etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og 

klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Kun et par steder er skogen vurdert å kunne ha en bremsende effekt på 

snøskred, ettersom de øvrige løsneområdene ligger langt ovenfor skoggrensen, og skogen bare dekker et 

relativt lite terrengbelte nederst i dalsidene. Siden området er stort og forholdene variert, vil 

modelleringen bli diskutert mer når de enkelte delområdene diskuteres, i avsnitt 4.4.6.2.   

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred, flomskred og sørpeskred. Benyttet 

parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.  
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For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Steinsprang er spesielt ved Tuteplassen (Rebbestadnakken), Litlesæter (Omnen) og Nordheim 

(Skjelhammaren) vurdert som en delvis dimensjonerende skredtype. I disse områdene er 

steinsprangutløpet derfor også modellert mer detaljert enn med 5 m x 5 m DEM og 5 m3 blokker, som 

beskrevet i avsnitt 3.6.1. Det er også utført beregninger med 10 m3 og 50 m3 blokker og 

terrengmodelloppløsning opptil 1 m x 1 m. 

4.4.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

39, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 4F.  

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er flomskred, jordskred og snøskred, og 

stedvis sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 

inn i det vurderte området. Det er 30 boliger og 6 – 7 fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års skred. 

Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  

 

 

 

Figur 39: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 4 - Follestaddalen.  

 

4.4.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er mange og til dels store fjellskrenter som representerer kildeområder for steinsprang og steinskred i 

begge dalsider ovenfor dette kartleggingsområdet. Steinsprang og steinskred er spesielt aktuelle: 

a. Fra skrentene ovenfor Tuteplassen (husnr. 187 – 227). 
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b. Fra skrentene ved Furehammaren, ovenfor Rebbestad, og videre fra skrentene ved Omnen ned 

mot Litlesæter 

c. Fra mesteparten av Årsæterhornet, ned mot Årsætra 

d. Fra skrentene ved Øyahornet, med retning mot Øyahaugen, Nygarden og Øy. 

e. Fra skrentene ved Skjelhammaren, med retning mot Holetun og Nordheim. 

 

I alle lokalitetene nevnt ovenfor unntatt skrentene ovenfor Tuteplassen, er imidlertid steinsprang bare en 

av flere relevante skredtyper, og ikke den med høyest sannsynlighet og lengst utløp. Snøskred, og stedvis 

flomskred og sørpeskred, er også aktuelle der, og har størst betydning for faresonene. Basert på registrerte 

avsetninger (Vedlegg 4D), størrelse på kildeområdene og resultater av modellering utført med 

Rockyfor3D og Alfa/Beta-metoden (Vedlegg 4E2), er steinsprang ved lokalitetene «b» til «e» ovenfor 

vurdert å være en medvirkende, men sekundær skredtype, når det gjelder å dimensjonere faresonene vist i 

Vedlegg 4F. 

Ovenfor husnr. 187 – 227 ved Tuteplassen (lokalitet «a», ovenfor) er det ikke andre relevante skredtyper 

enn steinsprang. Skrenten er 20 – 50 m høy, til dels relativt kompakt, men med mange avløste enkelte 

blokker og et eller to partier med høyere sprekktetthet (Figur 15 i Vedlegg 4A). Utfall derfra kan 

forventes. Skrenten er for øvrig relativt nær bebyggelsen, og steinura går ned til ca. 120 moh. Nedenfor 

ura har vi kartlagt en del blokker som har rullet litt lenger ned i skråningen, de fleste på 1 – 5 m3 (antatte 

1000 års blokker), men noen få på 20 – 50 m3 (antatte 5.000 års blokker). Med tanke på dette har vi 

modellert steinsprangutløpet med blokker på 5 m3 (5 m terrengmodell), samt 10 m3 og 50 m3 (1 m 

terrengmodell). I begge tilfeller er det simulert utfall av 100 blokker fra hver celle som i terrengmodellen 

er bratt nok til å kunne gi utfall. Dette betyr at det er simulert 25 ganger flere blokker i kjøringene med 1 

m terrengmodell enn i de med 5 m terrengmodell. Resultatene med 5 m terrengmodell (Figur 40B) er de 

mest konservative og tilsier at flest blokker bør avsettes på nedsiden av vegen. Dette stemmer ikke med 

registreringene. Resultatene med 1 m terrengmodell (Figur 40A), selv om blokkene er mye større (10 og 

50 m3), tilsier at flest blokker avsettes ovenfor vegen, i bebyggelsen. Avsetningsmønsteret ligner mer på 

mønsteret i de kartlagte avsetninger, men den beregnede utløpslengden er fortsatt for stor i forhold til 

observasjonene, som viser at blokkene med lengst utløp stoppet like ovenfor bebyggelsen. 

 

  
Figur 40: Utløp av 10 m3 blokker modellert på 1 m x 1 m terrengmodell (A) og utløp av 5 m3 blokker 

modellert på 5 m x 5 m terrengmodell (B), begge i Rockyfor3D (antall akkumulerte blokker). 

Ved tegning av faresonene har vi derfor lagt størst vekt på de kartlagte avsetningene i Vedlegg 4D og 

andre befaringsobservasjoner, mens modellresultater i Figur 40A er brukt mest for å bestemme formen av 

faresonene, dvs. i praksis som strømningsmodell. Eksisterende bebyggelse vurderes å ligge utenfor 

utløpet av 1000 års steinsprang, men innenfor utløpet av antatte 5000 års hendelser. 

 

A B 
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NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i fjellsidene ovenfor dette 

kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.4.6.2 Snøskred 

Store deler av begge dalsidene er bratte nok til å kunne gi snøskred og har ikke skog som kan forebygge 

snøskredutløsning. De aktuelle løsneområdene er vist i registreringskartet (Vedlegg 4D), samt vedleggene 

med modellresultatene med og uten dagens skog (Vedlegg 4E3a og 4e3b). Dalen har omfattende 

snøskredhistorikk, med dokumenterte hendelser fra 1600-tallet og helt til nyere tider (f.eks. 1968 og 

1979). Klimaanalysene i avsnitt 2.3.1 viser at området er veldig nedbørsrikt. Lokalkjente har bekreftet at 

det ikke er uvanlig med 2,5 snø i dalbunnen i midtre deler av dalen og 3,5 m snø ved Kolsås, med 1 m 

snøtilvekst på et par dager med tett snøvær. Alt dette gjør snøskred svært aktuelt i dette området. 

 

I den vestlige delen av kartleggingsområdet ble gårdene Brungot og Brudevoll (i dag Brudavollen) 

ødelagt av snøskred i 1643 og 1649, henholdsvis. Brudevoll skal også ha blitt skadet på nytt i 1669. 

Vollen lå ikke nøyaktig der den ligger i dag og skal ha blitt flyttet noe «lenger opp» etter de 

snøskredhendelsene. Vi har ikke klart å kartfeste plasseringen av den gamle Brudevoll i forhold til dagens 

Brudavollen. Vi antar at dalsiden i 1600-tallet ikke var så dekket av skog som den er i dag. Imidlertid, 

ovenfor Brungot, Brudavollen, Barstadbrauta og Barstad, langs hele sørsiden av ryggen (Egga) som går 

fra Kråkenakken (ca. 450 moh.) i vest til Grøthornet (748 moh.) lenger øst, er terrenget brattere enn 25 - 

30° og fortsatt bart eller glissent skogdekket (Figur 16 i Vedlegg 4A). Denne ryggen ligger i le for vestlig 

og nordvestlig vind, som store snøfall oftest kommer med, og kan derfor akkumulere store snømengder. 

Fjellsiden er ganske rett og jevn og ligger derfor også godt til rette for bruddforplanting over store 

avstander, i alle fall 1 km. Et snøskred med 1 km lang bruddkant vurderes, i lys av alle forholdene 

ovenfor, å ha en årlig sannsynlighet som er noe større enn 1/1000. Det mulige utløpet for et slikt snøskred 

er modellert ved hjelp av RAMMS (Vedlegg 4E3a1). To løsneområder er modellert: det vestligste, i 

glissen skog i Figur 16 i Vedlegg 4A, med en gjennomsnittlig flaktykkelse på 2,5 m, og der den 

bremsende effekten av skogen som begynner like nedenfor løsneområdet, er tatt i betraktning. Dette 

skredet, som ville gå ned mot Brungot, har et estimert volum på ca. 65.000 m3 i et 1000 års scenario. Det 

østligste og høyereliggende løsneområdet, som ligger i helt åpent og bart terreng med mulig 

bruddforplanting i ca. 1 km lengde, er modellert med bruddkanthøyde på 3 m. Dette gir et mulig 

skredvolum på ca. 500.000 m3. For dette er ikke skogen tatt i betraktning, ettersom skoggrensa ligger for 

langt nede i fjellsiden i forhold til løsneområdets høyde og størrelse. Skred fra begge løsneområder er 

modellert med friksjonsparametere tilsvarende store, sjeldne skred («large», 300år). Våre observasjoner, 

vurderinger og beregninger viser at begge løsneområder, selv under dagens vegetasjonsforhold, kan gi 

store skred i stand til å nå kartleggingsområdet og deler av bebyggelsen ved Brungot, Bytingsgrova, 

Brudavollen og Barstadbrauta. Ved et stort snøskred med lang bruddkant fra Egga, ville en konveks 

formasjon på 300 moh. (Brudavollnakken) dele skredet i to store armer, hvorav den vestlige ville gå ned 

mot Bytingsgrova og Brudavollen og den østlige mot Barstadbrauta, langs forsenkningen der Fonnelva 

renner. Disse vurderingene og modellresultater ligger bak faresonen som Vedlegg 4F viser i dette 

delområdet.  

I dalsiden ovenfor Barstadbrauta og Barstad, mellom 150 – 300 moh., er det et bratt terrengbelte som er 

vurdert å kunne gi nye løsneområder for snøskred dersom skogen der forsvinner (Figur 2 i Vedlegg 4A). 

Løsneområdene tegnet for et slikt scenario, har en høydeforskjell på bare 50 høydemeter. Egne 

modelleringsresultater for et scenario helt uten skog viser at eventuelle snøskred derfra kan gå langt ned i 

dalsiden, også lenger øst enn utløpet av snøskred fra Egga under dagens forhold. Faresonene uten skog 

ved Barstabrauta og Barstad (Vedlegg 4G) er derfor større enn de under dagens forhold (Vedlegg 4F). 

https://insar.ngu.no/
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Et ytterligere løsneområde med stor utløsningssannsynlighet, selv under dagens forhold, ligger i gryta 

nedenfor toppen av Sandhornet. Skred derfra er også modellert med 3 m bruddkant og 

friksjonsparametere tilsvarende store, sjeldne skred («large», 300år). Resultatene viser at skred derfra 

ikke vil nå kartleggingsområdet, men vil stoppe lenger oppe i fjellet, omtrent ved Barstadsætra. Snøskred 

fra dette løsneområdet kan imidlertid utløse sørpeskred som kan gå ned i Kyrkjevollgrova, som diskutert i 

avsnitt 4.4.6.3. 

 

Litt lenger oppe i dalen, ved en 815 m høy fortopp av Sandhornet som ligger ovenfor Rebbestad og 

Litlesæter, er det et mulig, langt og sammenhengende løsneområde mellom 580 – 800 moh. (Figur 17 i 

Vedlegg 4A). Dette området er kartene markert som Breidefonna, hvilket styrker vår vurdering av at 

snøskred med stor bredde kan ha gått ned derfra. Et søkk som går ned i midten av denne fjellsiden, går 

under navnet Årfonngjølet. Litt lenger nord i samme fjellside er det flere mulige løsneområder for 

snøskred, hvorav et langs ryggen rett ovenfor Litlesæter (Figur 17 i Vedlegg 4A). Et snøskred derfra, i 

1968, gikk ut på vegen både nord og sør for Litlesæter, og delvis inn i tunet uten å gjøre store skader. 

Også i 1979 gikk snøskred ut på veien like sør for Litlesæter. Løsneområdene ligger rett nedenfor toppen 

av en lang rygg og perfekt i le for vestlig og nordvestlig vind. For modellering av skredutløpet med 

RAMMS har vi derfor benyttet en bruddkant på 2 - 2,5 m for de minste løsneområdene og 3 m for det 

største, lange løsneområdet. I denne fjellsiden har skogen ingen reell bremsende effekt for store snøskred. 

Beregningene, samt historikken, viser at snøskred kan nå vegen og deler av eksisterende bebyggelse 

(Vedlegg 4E3a2), og dette gjenspeiles i faresonene i Vedlegg 4F. 

 

På østsiden av Sandhornet og dens fortopp nærmere Follestaddalen er det også flere store løsneområder 

for snøskred (Figur 18 i Vedlegg 4A). Alle ligger høyt oppe i fjellet og i le for nordvestlig vind, noe som 

gjør at de akkumulerer store snømengder. Skred fra hvert enkelt løsneområde, forutsatt brudkanthøyder 

på 3 m, kan få volumer på 150.000 – 230.000 m3. Slike bruddkanthøyder mener vi er realistiske gitt at 

området er veldig snørikt, samt høyden, formen og eksposisjonen av løsneområdene. Skogen dekker kun 

den nedre delen av skredbanen og har derfor minimal bremsende effekt på eventuelle skred. Under disse 

forutsetningene viser modellresultatene (Vedlegg 4E3a2) at snøskred kan gå ut på veien og ned til elva. 

Dette er bekreftet av en hendelse i 1968, ca. 200 m sør for Bytingsgrova (Vedlegg 4D), selv om 

skredbredden i den anledning var på ca. 100 m, og ikke opptil 600 m som modellresultatene viser er 

mulig i et 1000 års scenario. Ved husene som ligger inntil Bytingsgrova (husnr. 465 og 477), ser ikke de 

to ledevollene å ha nevneverdig effekt mot store, sjeldne snøskred. Til det er støtsiden av vollene for 

slake, og høyden av vollene er begrenset. Denne vurderingen gjenspeiles i beregningsresultatene.  

 

Videre oppover i dalen er det store løsneområder for snøskred på sør- og østsiden av Rotbergshornet, fra 

620 moh. og videre oppover i fjellet. Det er også noen løsneområder mellom 520 – 600 moh., spesielt på 

sørsiden av Ljøsåa (Figur 19 i Vedlegg 4A). Alle disse løsneområdene kan også akkumulere mye snø i 

værsituasjoner med nordvestlig vind og er derfor modellert med bruddkanthøyder på 3 m for de 

høyereliggende og 2,5 m for de lavereliggende. Skogen er bare vurdert å ha noe bremsende effekt for de 

lavereliggende løsneområdene, ettersom den starter like nedenfor disse, men langt fra de høyereliggende 

løsneområdene. Høyere- og lavereliggende løsneområder er altså modellert med ulike 

friksjonsparametere, tilpasset både størrelsen på skred («large» for de høyereliggende og «medium» for 

de lavereliggende) og den eventuelle effekten av skogen. Modellkjøringer for scenarioer uten dagens skog 

(Vedlegg 4E3b3) har neglisjert skogens effekt for begge typer løsneområder. Modellresultater, også de 

under dagens skogforhold, viser at snøskred fra Rotbergshornet kan nå bebyggelse ved Fonna og 

Langstøylene, noe som også er bekreftet av en godt dokumentert skredhendelse i 1968 (Vedlegg 4D). 

Videre indikerer modellresultatene at plogvollen ovenfor husnr. 625 ikke har den påtenkte effekten mot 

skred svarende antatt 1000 års scenario, men kun mot mindre snøskred, trolig med gjentaksintervall på 
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noen få hundre år. Vurdert i terrenget er høyden på plogvollen 5-7 m helt på spissen, raskt avtakende til 

under 5m på sidene. Hastighetene på dimensjonerende snøskred (1/1000) er rundt 30 m/s, med en 

angrepsvinkel på 20-25°. Hvis vi samtidig med skredet antar en snødybde på 2 m på bakken, gir det 

minste nødvendige høyde på vollen på anslagsvis 8-10 m. Vollen er lavere enn det, og har dermed 

begrenset effekt mot snøskred med årlig sannsynlighet p å1/1000.  

 

Det er også flere løsneområder for snøskred i alle fjellsider rundt Ljøsåavatnet, dvs. østsiden av 

Rotbergshornet og vestsiden av Årsæterhornet. Disse vurderes ikke å kunne nå dalbunnen i 

Follestaddalen, men kan utløse sørpeskred som kan gjøre det, langs Ljøsåa, som diskutert i avsnitt 4.4.6.3. 

 

På sørsiden av Årsæterhornet er det mange løsneområder, i alle de forsenkede partiene i den bratte 

fjellsiden og i den store skålformasjonen som går ned mot Storegjølet (Figur 20 i Vedlegg 4A). Fra de 

førstnevnte løsneområdene, i 1968, gikk flere snøskred helt ned til elva. Et av dem skal ha gått ned med 

en bredde på ca. 350 m, andre var smalere og et skred stoppet rett ovenfor bebyggelsen på Årsætra. 

Snøskred med en stor bredde gikk også ned i 1979, samt 1942 og 1986. Ifølge lokalkjente og gamle 

rapporter går snøskred (eller pleide det å gå) nesten årlig ned til ca. 120 – 130 moh. Vegen i området 

ligger på 106 moh. Løsneområdene på sørsiden av Årsæterhornet er konkave og ligger perfekt i le for 

nordvestlig vind. De er imidlertid veldig bratte (44 - 47° i snitt). For modellering har vi derfor brukt 

bruddkanter på 2,5 m, omtrent tilsvarende den beregnede 3 døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall, 

uten å ta i betraktning høyden av løsneområdene eller vindakkumulasjon i leområdene. Flere 

løsneområder er simulert utløst samtidig, fordi skredhistorikken (skred med 350 m bredde) indikerer at 

dette er mulig. Skogen har ingen bremsende effekt og er derfor neglisjert. Modellresultater vist i Vedlegg 

4E3a3, i overensstemmelse med skredhistorikken, viser at snøskred kan gå ut på veien rett vest for 

Årsætra. Til tross for en liten plogvoll, viser resultatene at snøskred kan berøre husnr. 703, mens litt 

lenger øst, mellom Årsætra og veien til Romedalen, indikerer modellresultater at snøskredmassene ville 

stoppe uten å treffe bebyggelsen eller veien. Historikken fra 1968 viser at skredutløpet i det området var 

litt lenger enn det vi klarer å gjenskape i RAMMS. Vi har utført flere simuleringer, også med 

konservative inngangsparametere, uten å helt klare å etterregne utløpet av historiske skred i dette området 

(Vedlegg 4D). Vi tror at dette kan forklares med at skredene fra den aktuelle dalsiden gir kraftige 

lufttrykk, som ville kaste snøklumper, grener og annet mye lenger ut enn utløpet av de faste 

skredmassene, og at det er ytterkant av disse partikler som er beskrevet. 

Vi har derfor utført modellering av lufttrykket assosiert med store snøskred ved hjelp av 

RAMMS::Extended, som er en ikke-kommersiell og fortsatt eksperimentell utgave av den utprøvde 

programvaren RAMMS:Avalanche. De samme løsneområdene og bruddkanthøydene er anvendt som for 

beregningene gjort for de faste skredmassene. RAMMS:Extended krever mange flere inngangsparametere 

som blant annet styrer omfanget av erosjon (medriving) i skredbanen. Alle de parameterne har vi stilt som 

anbefalt av forskergruppen på det sveitsiske Institut fur Schnee und Lawinenforschnung (SLF) som 

utvikler programvaren. Resultatene, vist i Figur 41, bør ikke uten videre tas som absolutte trykkverdier, 

men de gir et godt inntrykk av hvilke retninger skredvind mest sannsynlig følger og virker i, samt hvilke 

områder kan bli hardest rammet av det. Både ved Årsætra og rett øst for det, går ikke det beregnede 

utløpet av de faste skredmassene (blå linje i Figur 41) langt nok ift. registrerte snøskredhendelser (rød 

linje i Figur 41). Spesielt langs de løpene indikerer skredvindberegningene imidlertid at skredvinden vil 

virke kraftigere enn ellers i området. Det samme gjelder den østligste armen av snøskredet som går ned 

langs Storegjølet, mot Tjennemyra, der vi heller ikke klarte å etterregne i RAMMS det registrerte utløpet 

av et snøskred i 1918. Resultatene av skredvindberegningene (Figur 41 og Vedlegg 7E3c), uten å kunne 

bevise det helt, styrker inntrykket av at skredvindeffekter kan ha blitt tatt i betraktning da de gamle 

skredhendelsene ble skissert på NGIs kart (rapport nr. 75427-1 i Tabell 6).  
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I skålformasjonen på østsiden av Årsæterhornet er det også store løsneområder for snøskred, med 

omfattende historikk. Det største kjente skredet derfra gikk som nevnt ovenfor i 1918, men det går årlige 

snøskred helt ned til vifta i foten av fjellsiden (Figur 21 i Vedlegg 4A), ofte over veien til Romedalen og 

med få års mellomrom over Romedalselva. Våre modellresultater (Vedlegg 4E3a3) viser også dette, og at 

snøskredmassene kan nå husnr. 741 og nesten husnr. 755. For å helt matche det registrerte utløpet av 

skredet i 1918 må vi imidlertid forutsette at sterke effekter av skredvind er blitt registrert sammen med 

utbredelsen av de faste massene der snøskredet når Steindøla, ved Kjærhaugen, og Kolåsbakkane, over 

tjernet (Figur 41). Faresonene vist i Vedlegg 4F, tar derfor også i betraktning skredhistorikken og de 

forventede sekundære effektene av snøskred (skadelig lufttrykk), og ikke bare resultatet av 

skredmodellering som gjelder de faste skredmassene. 

 

 

   

Figur 41: Beregnet lufttrykk fra store, sjeldne snøskred fra Årsæterhornet, i forhold til det beregnede 

utløpet for de faste snøskredmassene (blå linje) og de registrerte snøskredene (rød linje). Pilene 

fremhever hovedretningene som skredvinden forventes å følge. 
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I den sørlige dalsiden er det relevante løsneområder på nord- nordvest- og vestsiden av Sandhornet (Figur 

22 i Vedlegg 4A), mellom 500 – 700 moh., og et nordvestvendt løsneområde også på 750 – 850 moh. 

Disse løsneområdene ligger ikke i le for vestlig og nordvestlig vind, som er vanligst under store snøfall. 

De kan likevel akkumulere mye snø ved store snøfall som forekommer med lite vind, eller i perioder med 

østlig vind når det i fjellet er mye tørr, ubunden snø. Et av løsneområdene på nordsiden av Sandhornet 

(«Litlefonna») går ned mot Litlsætra og kartleggingsområdets østlige hjørne, og modellresultatene i 

Vedlegg 4E3a3 tilsier at utløpet ved et antatt 1000 års scenario (2,5 m bruddkant) vil nå inn i 

kartleggingsområdet, ved kraftverket langs Harpedalselva og der et sprengstofflager vurderes oppført 

(GPS-pkt. 500 i Vedlegg 4D3). Løsneområdene på nordvestsiden av fjellet, ovenfor Øy, Rothaugen, 

Holmen og Olagarden, er modellert med bruddkant på 2 m for det lavereliggende og 2,5 m for det 

høyereliggende. Dette gir skredvolumer på mellom 120.000 – 200.000 m3. Modellresultater viser at skred 

derfra kan nå vegen og bebyggelsen som ligger ovenfor den, med nok energi til å gi skader. På vestsiden 

av samme fjell, ved Hamrane ovenfor Nordheim og Haugset, er det også et stort løsneområde for 

snøskred, som er vestvendt. Dette er kjent for å ha gitt minst et snøskred ned mot Haugset, som antakelig 

gikk ned langs Fonnagjølet og Fonnaledet. Rett nord for det, ovenfor Nordheim, skal det også ha gått ned 

snøskred (Nymarkfonna). Dette løsneområdet er modellert med bare 1,5 m bruddkant, men størrelsen på 

løsneområdet og muligheten for bruddforplanting gjør allikevel at skred herfra, i et antatt 1000 års 

scenario, kan få et volum på ca. 150.000 m3. Skogen vurderes ikke å kunne bremse skred i nevneverdig 

grad og er derfor neglisjert under modellering. Resultatene i Vedlegg 4E3a3 indikerer at skred kan nå 

Nordheim, der eksisterende ledevoll hverken er tilstrekkelig høy eller lang til å kunne virke mot store, 

sjeldne snøskred. Modellresultatene viser at skred også kan gå nesten helt ned til Haugset, som bekreftet 

av minst en snøskredhendelse av ukjent dato (som heller ikke er kartfestet nøyaktig i utbredelse). 

 

Det finnes ikke flere områder i dette kartleggingsområdet som vi, under dagens skogforhold, vurderer 

utsatt for snøskred. Ovenfor Ottahaugen og Myklebust på 300 – 420 moh., ovenfor Nygarden og 

Øyahaugen på 400 – 470 moh., ovenfor Fyldalen på 250 – 370 moh., og ovenfor Kyrkjevollane og 

Rebbestad på 200 – 320 moh. vil ev. tap av skog gi nye løsneområder for snøskred. I disse områdene er 

ikke snøskred under dagens skogforhold dimensjonerende for faresonene. Resultater av modellering 

utført uten skog (Vedlegg 4E3b2 og 4E3b3), tilsier derfor at faresonene uten skog i de områdene 

(Vedlegg 4G) ville bli en del større enn de under dagens skogforhold (Vedlegg 4F).  

4.4.6.3 Sørpeskred 

Både i dalsiden i nord og den i sør ligger topografien mange steder til rette for utløsning av sørpeskred, 

hvis man tar høyde for de forskjellige utløsningsmekanismene for denne skredtypen. Områdets klimatiske 

trekk, med store snø- og generelt nedbørsmengder, ligger også til rette for sørpeskred, som også 

underbygd av noe historikk for denne skredtypen. For alle løsneområder, vist i Vedlegg 4D, er det utført 

modellering av sørpeskredutløpet som beskrevet i avsnitt 3.6.3. Utvalgte modellresultater for sørpeskred 

er presentert i Vedlegg 4E4. 

 

Sørvest i kartleggingsområdet vurderer vi at det finnes mulige løsneområder på Barstadfjellet med 

forventet utløp langs Fonnelva mot Barstadbrauta, og i gryta sør for Sandhornet med utløp langs 

Sætreelva mot Barstad og Kyrkjevollgrova mot Kyrkjevollane. Her kan sørpeskred også utløses av 

snøskred fra sørsiden av Sandhornet, f.eks. om et våtsnøskred går når det ved Myrane er vannmettet snø. 

Ved disse lokalitetene viser resultater av utløpsberegningene at de ytre delene av skredutløpet i et 1000 

års scenario (2.500 – 10.000 m3) kan berøre eksisterende bebyggelse. Sørpeskred er derfor med på å 

dimensjonere faresonene der. 

 



Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

82 

 

Løsneområder for sørpeskred er også vurdert aktuelle i terrenget som drenerer i Bytingsgrova (Figur 18 i 

Vedlegg 4A), med beregnet utløp som berører eksisterende bebyggelse (husnr. 465 og 477). 

Utløsningsmekanismen som involverer snøskred fra lenger oppe i fjellet, er også veldig aktuelt i dette 

området. Her vurderes volumer opptil ca. 5.000 m3 som aktuelle i et 1000 års scenario, og den nordlige av 

de to eksisterende vollene vurderes ikke å ha tilstrekkelig effekt til å sikre husnr. 477 mot et 1000 års 

sørpeskred.  

 

Mange steder i nedslagsfeltet til Fyldalselva og Geitafossen er også mulige løsneområder for sørpeskred, 

med 1000 års-skredvolumer på 5.000 – 20.000 m3 og med utløp mot Fonna og Langstøylen. Vi antar at 

sørpeskredhendelsene registrert ved Fyldal i 1750 og 1870 (avsnitt 4.4.3), gikk ned i dette løpet. 

Sørpeskred kan også utløses av snøskred på begge sider av dalen mellom Sandhornet og Rotbergshornet, 

og vurderes å kunne nå veien i Follestaddalen. Ledevollen ovenfor husnr. 563 ved Fonna vurderes 

imidlertid å kunne lede sørpeskredmassene akkurat unna boligen, og dette gjenspeiles i faresonene vist i 

Vedlegg 4F. 

 

Det er også mulig med sørpeskred med forventet volum på opptil ca. 5.000 m3 langs Ljøsåa (Figur 19 i 

Vedlegg 4A) og de andre gjelene mellom denne og Skjervegjølet ved Årsætra, dvs. Forgjølet, 

Ospremgjølet, Blomholgjølet og Urdgjølet (Figur 20 i Vedlegg 4A). Søspeskred i Ljøsåa kan også utløses 

av snøskred i skråningene mellom Rotbergshornet og Årsæterhornet, som går inn i Ljøsådalsvatnet. Kun 

ved Ljøsåa viser våre modellresultater imidlertid at sørpeskredutløpet dimensjonerer faresoner. I resten av 

denne strekningen er store tørrsnøskred mer sannsynlige og har også langt utløp, slik at sørpeskred ikke 

dimensjonerer faresonene. 

 

På sørsiden av dalen vurderes det å være løsneområder for sørpeskred i Harpedalen. Der kan sørpeskred 

også utløses av snøskred som går ned i Harpedalsvatnet. Med forutsatt volum på ca. 8 – 10.000 m3 ventes 

sørpeskred derfra å kunne nå inn i kartleggingsområdet, ved det nordøstlige hjørnet. Der vil også 

sørpeskred som utløses litt lenger vest, ved Litlefonna, ha sitt utløp. Begge to mulige sørpeskredløpene er 

vist i Figur 23 i Vedlegg 4A. 

 

Muligheter for sørpeskred finnes også på nordvestsiden av Sandhornet, dvs. i gryta mellom 

hovedfjelltoppen, Øyahornet og de andre fortoppene mot Follestaddalen. Et sørpeskred derfra vil gå ned 

langs Skarelvane (Figur 22 i Vedlegg 4A). Våre modellresultater (Vedlegg 4E4) viser at sørpeskred i det 

området ikke vil gå like langt som store, sjeldne snøskred, og det derfor sistnevnte som dimensjonerer 

faresonene. 

 

En mulighet for sørpeskred finnes også langs Myklebustelva, med beregnet utløp som i et 1000 års 

scenario (8 – 10.000 m3) dekker de mest forsenkede delene av vifta og marginalt berører eksisterende 

bebyggelse ved Bogelia. I dette tilfellet er det imidlertid større usikkerhet i det beregnede 

sørpeskredutløpet enn ved områdene nevnt ovenfor. Nedslagsfeltet til Myklebustelva er veldig stort, og 

mange mulige løsneområder for sørpeskred der ligger veldig langt fra kartleggingsområdet. Under slike 

forhold er det sannsynlig at et sørpeskred i midtre eller øvre deler av nedslagsfeltet ville bli så «utvannet» 

at det nede i Follestaddalen ville oppleves som en rask flomtopp. Modellresultatene og faresonene i dette 

området vurderes derfor som litt konservative.  

4.4.6.4 Jord- og flomskred 

I begge dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er det registrert løp med tegn på tidligere jord- og 

flomskred, i mange tilfeller med tydelige jord-/flomskredavsetninger, vist i Vedlegg 4D.  
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Sør i kartleggingsområdet har slike tegn blitt registrert ovenfor Brungot, Brudavollen, Barstadbraut og 

Barstad. Noen løp, med mindre nedskjæring, er registrert som mer jordskredaktuelle, mens flomskred er 

registrert som aktuelt i de mer kanaliserte løpene. Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for 

jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3, med resultater vist i Vedlegg 4E1. De modellerte 

utløpene stemmer kvalitativt godt overens med de kartlagte avsetningene, dvs. at beregnet utløp av antatt 

1000 års hendelser dekker deler av de registrerte viftene. På bakgrunn av begge datasett vurderes jord-

/flomskred å være med på å dimensjonere faresonene i dette delområdet. 

 

Lenger øst er flomskred vurdert som aktuelt langs Kyrkjevollgrova, i bekken som renner ovenfor 

Rebbestad, flere bekker mellom Rebbestad og Litlesæter, langs Bytingsgrova (Figur 18 i Vedlegg 4A) og 

Heimsteberggjølet som renner like sør for Fyldalen. I alle disse områdene stemmer også 

modellresultatene kvalitativt med de registrerte avsetningene, og flomskred dimensjonerer delene av 

faresonene der hverken snøskred eller steinsprang er vurdert å ha større sannsynlighet og utløp. Ovenfor 

bebyggelsen ved Fyldalen har vi også registrert tegn på flere gamle, relativt små jordskred, men uten 

tydelige avsetninger i dalbunnen. Modellresultater akkurat der kunne derfor ikke kalibreres opp mot 

registreringer, men ettersom modellering er utført med samme tilnærming som ved områdene med god 

overensstemmelse mellom modellering og registreringer, har vi ikke grunn til å betvile modellresultatene 

ved Fyldal. Jordskred er derfor dimensjonerende for faresonene der, i mangel på andre skredtyper med 

større sannsynlighet og utløp. Det samme gjelder skråningen rett øst for Langstøylen, i delen av området 

nedenfor Rotbergshornet der snøskred ikke er vurdert å være dimensjonerende. 

 

Flomskred er også vurdert aktuelt langs Fyldalselva og Geitefossen, med utløp mot Fonna. Ledevollen 

der vurderes å gi tilstrekkelig beskyttelse til husnr. 563, som også nevnt for sørpeskred, men flomskred er 

sammen med sørpeskred dimensjonerende for området rundt den boligen. 

 

Som for sørpeskred, er alle gjelene på sørsiden av Årsæterhornet også mulige løsneområder og løp for 

flomskred, med forventet utløp ned på skredviftene som dekker hele foten av fjellet. Store tørrsnøskred i 

fjellsiden gjør imidlertid flomskred til en ikke-dimensjonerende skredtype. 

 

I den sørøstlige dalsiden er flomskred vurdert aktuelt i de fleste elver og større bekker, som også er 

aktuelle for sørpeskred. Dette er Harpedalselva, bekken ved Litlefonna, Skarelvane og Myklebustelva. 

Grunnet andre skredtyper med større sannsynlighet og/eller utløp, som snøskred og sørpeskred, er 

flomskred imidlertid kun med på å dimensjonere faresonene ved Bogelia (Myklebustelva). 

Betraktningene gjort nederst i avsnitt 4.4.6.3 om faktorene som gjør vurdering av faren for sørpeskred og 

faresonene i dette området litt konservative, gjelder også for flomskred. 

 

Grunnet tegn på tidligere utglidninger, helnings- og løsmasseforhold i dalsiden, og stedvis også registrerte 

avsetninger, er jordskred vurdert som aktuelt på nordsiden av Sandhornet (ovenfor Øyahaugen), på 

nordvestsiden av samme fjell (ovenfor Olagarden og Midtun) og på vestsiden (ovenfor Nordheim og 

Haugset). Ved de fleste av disse lokalitetene kunne vi til en viss grad kalibrere RAMMS::Debris Flow 

mot registrerte vifter, med noen unntak, f.eks. ved Midtun og Olagarden der vi ikke identifiserte tydelige 

avsetninger. Det er uansett utført dynamisk modellering av skredutløpet for jord- og flomskred som 

beskrevet i avsnitt 3.6.3, og med tilnærmingen anbefalt i NVEs veileder.  

Resultatene er benyttet for tegning av faresonene, som jordskred ved Midtun og like ved Nordheim er 

med på å dimensjonere. 

 

I dalsiden rett sør for Myklebustelva er det kun lokale terrengpartier brattere enn 25°, en skråning som 

ikke drenerer høyereliggende deler av dalsiden, samt ingen tegn på løsmasseskred. Der har vi derfor kun 

tegnet en 5000 års faresone (dimensjonert av jordskred), tilknyttet til en tilsvarende faresone utarbeidet i 
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2015 (NVE, 2015a). Vi har imidlertid ikke grunnlag for å fortsette 1000 års faresonen tegnet i 2015, inn i 

området kartlagt i denne rapporten. 

4.4.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 4.4.6.2 har skogen bare betydning for faresonene i noen mindre deler av dette 

kartleggingsområdet. I de delområdene vil tap av skog gi en betydelig økning i faresoner, mens i resten av 

kartleggingsområdet vil ev. tap av skogen ikke gi noe økning i faresoner (Vedlegg 4G). 

4.4.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene ved eksisterende, skredutsatt bebyggelse eller for å frigjøre 

arealer for ny utbygging, avhengig av hvor det ønsket oppstår, hvilken skredtype er dimensjonerende for 

faresonene og hvilket sikkerhetsnivå man vil oppnå etter sikring, kan det trolig etableres fangvoller for å 

stoppe skredmassene eller ledevoller og plogvoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes 

sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør generelt at denne typen tiltak bør la seg 

gjennomføre, men vil trolig bli kostbart. Der snøskred er dimensjonerende for faresonene, er det generelt 

store og høytliggende løsneområder, og alternativ sikring ved hjelp av støtteforbygninger ventes derfor å 

bli svært omfattende og kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det 

utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.5 Område 5 – Rystemarka 

Kartleggingsområdet er 0,1 km2 stort, strekker seg ca. 170 m langs E39 og 800 m oppover langs vestsiden 

av Oselva. Østsiden av elva ble skredfarekartlagt i NVEs regi i 2015 (NVE, 2015a). 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 42 og mer detaljert i Vedlegg 5B. 

Påvirkningsområdet strekker seg opp til fjelltoppene som avgrenser Oselvas nedslagsfelt i vest, sør og øst. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 43 og Figur 44. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 5A. 

 

 

 

Figur 42: Oversiktskart over kartleggingsområde Rystemarka, med påvirkningsområdet.  
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Figur 43: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot nordvest.  

 

Figur 44: Osdalen, som utgjør påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet. 
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4.5.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet ligger mellom ca. 40 og 180 moh. i foten av Niven (560 moh.). Fjellene rundt 

påvirkningsområdet inkluderer Vardehornet (599 moh.), Melshornet (809 moh.) og flere andre ikke-

navngitte topper på ca. 600 – 700 moh. 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 5C.  

 

Dalsiden direkte ovenfor kartleggingsområdet, opptil ca. 250 – 270 moh., er i hovedsak slakere enn 20°. 

Rundt 230 – 250 moh. blir terrenget ca. 20 - 25° bratt, og fra ca. 270 moh. blir det sammenhengende 

brattere enn 25°. Mellom 350 – 520 moh. er terrenget enda brattere, dvs. 37 - 45° med noen lokale, nær 

vertikale skrenter som går under navnet Svarthammaren (Figur 3 i Vedlegg 5A). Videre oppover flater 

terrenget ut mot det høyeste punktet direkte ovenfor kartleggingsområdet, på 560 moh.  

 

Skråningene i påvirkningsområdet er stedvis sammenhengende brattere enn 25 - 30°, og dette gjelder 

spesielt helt sør (dvs. innerst) i dalen og ovenfor Dinglavatnet (539 moh.), nedenfor Melshornet. 

Dinglavatnet er regulert av demninger på nord- og sørenden av magasinet, og ifølge terrengmodellen med 

1 m x 1 m oppløsning fra LiDAR data er demningene (541 – 541,5 moh.) minst 2 m høyere enn det 

regulerte vannspeilet (539 moh.). Hele påvirkningsområdet drenerer gjennom Oselva, som har et 

nedslagsfelt på ca. 1,8 km2 ovenfor kartleggingsområdet. 

 

Dalsiden ovenfor kartleggingsområdet i nordøst er dekket av tett løvskog opptil ca. 450 moh. (Figur 4 i 

Vedlegg 5A). Bunnen av Osdalen og stor del av skråningene ovenfor dalen er bare eller dekket av glissen 

skog (Figur 2 i Vedlegg 5A).  

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 1962, 

2003, 2006, 2009, 2013, 2015, 2017, 2018 og 2019. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene i dette 

området viser en svært markert tendens til fortetting av skogen, da alle de relevante (nå skogdekkede) 

skråningene 1960-tallet var tilnærmet bare. Flybildene i dette området viser ingen tegn på skredaktivitet.  

 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 45: Avrenningsanalyse i dalsiden ovenfor kartleggingsområdet. 

 

Figur 46: Nedslagsfelt av Oselva, på ca. 1,8 km2 ovenfor kartleggingsområdet (fra www.scalgo.com). 

http://www.scalgo.com/
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Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av ulike typer gneis. 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 47), er kartleggingsområdet og store 

deler av påvirkningsområdet dekket av morene (grønne farger). De bratteste delene av skråningen direkte 

ovenfor kartleggingsområdet er fastfjell (lyserosa) og i foten av den er det et belte med skredavsetninger 

(rød farge), som vest for kartleggingsområdet strekker seg ned til ca. 200 moh. 

 

Vi har utført litt mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 5D. I dette kartleggingsområdet har vi imidlertid ikke avdekket skredrelaterte former 

eller avsetninger, men kun et nedskåret elveløp (Oselva). 

 

 

 
 

Figur 47: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). Kartleggingsområdet er 

omtrent markert i lilla. 

 

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Ingen av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, er utarbeidet i dette kartleggingsområdet. 

Østsiden av Oselva er imidlertid blant områdene som ble tidligere skredfarekartlagt i NVEs regi (NVE, 

2015a), se Figur 49.     

 

Deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred 

ifølge de to aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021). Området berøres ikke av aktsomhetssoner 

for steinsprang eller NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred.   

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

NVE Atlas (NVE, 2021) viser ingen skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante 

hendelser rett utenfor. Det er registrert et snøskred rett utenfor området, i øst, men beskrivelsen gjør det 

tydelig at det skjedde på Saudehornet, langt fra kartleggingsområdet. Et jordskred registrert like vest for 

kartleggingsområdet, ser fra beskrivelsen også ut å være plassert feil. 

 

Ingen av de lokalkjente vi intervjuet under befaringene, kjente til skredhendelser i kartleggingsområdet. 

4.5.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021) eller observert under befaringen. 

4.5.5 Modeller og oppsett 

Ovenfor dette kartleggingsområdet og i skråningene i påvirkningsområdet er snøskred (innerst i Osdalen), 

sørpeskred og steinsprang vurdert å kunne utløses med årlige sannsynligheter som er relevant for 

gjentaksintervallene i TEK17. Modellering er derfor utført for disse skredtypene. Et utvalg av 

beregningsresultater er vist i Vedlegg 5E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdet er vendt 

mot nord og er potensielt stort. Det er forutsatt bruddkanthøyder på 200 – 250 cm etter betraktningene 

som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området ikke vurdert å 

ha en bremsende effekt på snøskred, ettersom løsneområdet ligger langt ovenfor skoggrensen.   

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred. Benyttet parametersett er beskrevet i 

avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Steinsprang fra Svarthammaren er ikke vurdert som en dimensjonerende skredtype, og dette er 

underbygd av konservativ modellering av steinsprangutløpet, som beskrevet i avsnitt 3.6.1.   

4.5.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

48, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 5F.  

 

Dimensjonerende skredtype i kartleggingsområdet er sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Det er ingen bygninger innenfor 

faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i 

avsnittene nedenfor.  
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Figur 48: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 5 – Rystemarka.  

4.5.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er noen bratte skrenter, med sammenhengende høyde opptil 60 m, som kan være kildeområder for 

steinsprang i dalsiden ovenfor dette kartleggingsområdet. Disse ligger ved Svarthammer, på ca. 400 moh. 

Kun en veldig liten del av skrentene – den som ligger akkurat ved «knekkpunktet» ved utmunningen av 

Osdalen (Figur 3 i Vedlegg 5A) - kan teoretisk gi utfall med retning mot kartleggingsområdet. For resten 

av skrentene ville eventuelt utfall enten gå ned lenger vest eller inn i Osdalen. 

Det eneste relevante kildeområdet for steinsprang ved Svarthammaren er imidlertid lite og ligger ca. 0,5 

km unna den øvre grensen av kartleggingsområdet. Det er ca. 350 m med veldig slakt terreng mellom 

foten av den registrerte steinura og kartleggingsområdets øvre grense. Geometrien av skråningen tilsier 

derfor at steinsprang ikke vil nå inn i kartleggingsområdet. Dette er underbygd av resultater av 

konservativ modellering utført med Rockyfor3D (Vedlegg 5E2). Steinsprang er derfor ikke vurdert som 

en relevant skredtype i dette kartleggingsområdet. 

 

NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i dalsiden ovenfor dette 

kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

 

 

 

 

https://insar.ngu.no/
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4.5.6.2 Snøskred 

Skråningene direkte ovenfor kartleggingsområdet har terrengpartier som er brattere enn 25 – 30°, men 

disse er tilstrekkelig skogdekket til å forebygge utløsning av snøskred. Denne vurderingen er gjort iht. de 

anbefalte kriteriene for vurdering av skogen med forebyggende skredeffekt (NVE, 2015b).  

De eneste mulige løsneområdene for snøskred i påvirkningsområdet ligger innerst i Osdalen, der skogen 

er glissen (Vedlegg 5D). En skjønnsmessig vurdering av geometrien av den eventuelle snøskredbanen 

tilsier imidlertid at snøskred derfra ikke vil nå kartleggingsområdet. Vi har underbygd dette ved å 

modellere snøskred fra et stort løsneområde i gryta innerst i Osdalen. Vi har benyttet bruddkanthøyder på 

200 og 250 cm, tilsvarende skredvolumer på 200.000 – 250.000 m3. Det er benyttet friksjonsparametere 

typiske for store sjeldne skred (large, 300 år), uten å ta i betraktning den eventuelle bremsende effekten av 

skogen i nedre del av skredbanen. Resultatene, vist i Vedlegg 5E3a, bekrefter at snøskred ikke vil nå 

kartleggingsområde, men vil stoppe i den lange, flate delen av Osdalen.   

 

Skogen i skråningen mellom Svartehammaren og kartleggingsområdet, samt et skogdekket område ved 

Litlenakken på østsiden av Osdalen vurderes å ha snøskredforebyggende effekt. Områdene dette gjelder, 

er vist i Vedlegg 5H. Ved tap av skog i de områdene vil nye løsneområder for snøskred kunne oppstå. 

Snøskred derfra ventes å kunne nå de øvre delen av kartleggingsområdet, som også vist av egne 

modelleringsresultater (Vedlegg 5E3b). Faresonene uten dagens skog (Vedlegg 5G) er derfor nor større 

enn de under dagens forhold (Vedlegg 5F). 

4.5.6.3 Sørpeskred 

Deler av Osdalen, med flate og stedvis konkave områder som kan samle både store snømengder og vann i 

snødekket (Figur 2 i Vedlegg 5A), vurderes som mulige løsneområder for sørpeskred. Utløsning av 

sørpeskred kan der f.eks. skje ved at snøskred fra skråningene rundt dalen går inn i den myrlendte 

dalbunnen når det er vannmettet snø. Mangelen på skredhistorikk i mannsminne tilsier på den andre siden 

at dette kun har relevans for scenarioer med 1000 og 5000 års gjentaksintervall. 

 

Eventuelle sørpeskred ventes å gå ned langs Oselva. Der elva kommer ut av Osdalen, dvs. like ovenfor og 

ved kartleggingsområdet, svinger elva flere ganger ganske kraftig (Figur 5 i Vedlegg 5A). Elvesvingene 

er kritiske punkter der eventuelle sørpeskred kan forlate elveløpet, spesielt hvis løpet, når skred inntreffer, 

er delvis fylt av snø og is.  

 

Det mulige sørpeskredutløpet er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som beskrevet i avsnitt 

3.6.3., med løsneområde plassert som vist registreringskartet (Vedlegg 5D) og i Vedlegg 5E4, som også 

presenterer modelleringsresultatene. For en 1000 års hendelse er det forutsatt et volum på ca. 1.200 – 

2.000 m3, mens for en 5.000 års hendelse er det forutsatt et volum på 3.000 m3. For skredvolumer 

tilsvarende antatt 1000 års scenario tilsier modellresultatene at sørpeskredmassene vil følge elveløpet, 

med kun ubetydelig sprut ut av svingene. For skredvolumer tilsvarende en antatt 5.000 års hendelse viser 

resultatene at skredmassene ville følge elveløpet ned til en sving på ca. 110 moh. Der og også lenger 

nede, i en sving på ca. 78 moh., ville skredmassene gå ut av løpet, mot boligfeltet i Oklavegen.  

 

Disse vurderingene og modellresultater er benyttet for å tegne faresonene dimensjonert av sørpeskred i 

dette kartleggingsområdet.  

 

Når vi analyserer våre modellresultater i forhold til faresonene tegnet i 2015 på østsiden av Oselva (NVE, 

2015a), ser vi at de eksisterende 5.000 års-faresonene følger elveløpet uten å vise at sørpeskred kan gå ut 

av elveløpet, mot Oklavegen (Figur 49B). Slik vi kan se, ble ikke utløpet av sørpeskred i dette området 

modellert da faresonene fra 2015 ble tegnet. Vi har derfor tegnet en ny faresone for 5.000 års skred slik 
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vi, i lys av noe mer detaljerte vurderinger, mener den bør være for å illustrere det mest sannsynlige 

sørpeskredutløpet på østsiden av Oselva (Figur 49A).  

 

  
    

Figur 49: Forslag til faresoner langs Oselva (t.h.) vs. faresoner tegnet i 2015, t.v. (NVE, 2015a). 

4.5.6.4 Jord- og flomskred 

Rett nedenfor fjellskrentene omtalt som Svarthammer, mellom ca. 250 – 350 moh., er det et relativt lite 

område med terreng som er brattere enn 20 - 25° og dekket av morene, der det derfor er en teoretisk 

mulighet for jordskred. 

Terreng- og avrenningsanalysene (Figur 45) viser imidlertid at den skråningen er konveks og godt 

drenert. Det er ikke historikk for jordskred i området. Vi har også utført terrenganalyser ved å bruke 

skyggekart basert på terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning. Syv ulike lysinnstrålingsretninger er 

brukt (45, 90, 135, 180, 210, 245 og 360°), men analysene har ikke avdekket tegn på jordskred ovenfor 

kartleggingsområdet eller i nærheten av det. 

Alle forholdene tatt i betraktning mener vi at den årlige sannsynligheten for at jordskred kommer inn i 

kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000. Flomskred i Oselva vurderes også å være veldig lite sannsynlig 

fordi elveløpet har en veldig lav gradient, som vi mener gjør flom mye mer aktuell enn flomskred. Utløpet 

av et eventuelt flomskred vurderes i alle fall å ligge innenfor utløpet som er modellert for sørpeskred med 

5.000 års gjentaksintervall. (Vedlegg 5E4). Det er derfor ikke faresoner dimensjonert av jord- og 

flomskred i dette kartleggingsområdet. 

4.5.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 4.5.6.2 har skogen betydning for faresonene i den øvre delen av dette 

kartleggingsområdet. Der vil tap av skog i to ovenforliggende, bratte partier gi en økning i faresoner 

(Vedlegg 5G). 
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4.5.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Faresonene i området er dimensjonert av sørpeskred. Dersom man ønsker å redusere faresonene langs 

Oselva er tiltak som holder eventuelle skred bedre kanalisert i elveløpet (forbedret overhøyde i svinger) 

eller et sedimentasjonsbasseng de mest aktuelle løsningene. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak 

gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre uten større utfordringer, men vil trolig bli kostbart. 

Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av 

mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.6 Område 6 – Åmdalen 

Kartleggingsområdet er ca. 1 km2 stort og 1,8 km langt og inkluderer bebyggelsen fra Åmbakken i nord 

til Stranda i sør. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 50 og mer detaljert i Vedlegg 6B. 

Påvirkningsområdet strekker seg opp til Veirahaldet (1206 moh.) og de andre fjellene som avgrenser 

nedslagsfeltet til elvene som renner i kartleggingsområdet. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 51 og Figur 52. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 6A. 

 

 

 

Figur 50: Oversiktskart over kartleggingsområde Åmdalen, med påvirkningsområdet.  
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Figur 51: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot sør.  

 
 

Figur 52: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot nord. 
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4.6.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet ligger mellom 90 og 220 moh. i foten av vestsiden til Åmsnipa (527 moh.) i nord og 

Halsen / Nakkenakken (349 moh.) i sør. Mellom disse to fjellene, ovenfor den midtre delen av 

kartleggingsområdet, åpner en bred og flat dal seg, som slakt stiger opp mot Veirahaldet (1206 moh.). 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 6C.  

 

Dalsiden ovenfor Åmbakken og Solheim i den nordligste delen av kartleggingsområdet (dvs. vestsiden av 

Åmsnipa og Nakken, 527 moh.), er slakere enn 20 - 25° opptil ca. 150 – 200 moh. Derfra og videre 

oppover blir terrenget sammenhengende brattere enn 25°, og fra ca. 270 moh. blir det også brattere enn 

37°. Mellom 330 moh. og 420 moh. er det et belte med nær vertikale skrenter som strekker seg ca. 350 m 

sørover (Figur 3 og Figur 4 i Vedlegg 6A). Dalsiden over den nordligste delen av kartleggingsområdet 

kulminerer på ca. 430 moh. Derfra går en slak rygg østover mot toppen av Åmsnipa og Nakken. 

 

Rett sør for Åmsnipa åpner en bred, slak og myrlendt dal seg over den midtre delen av 

kartleggingsområdet med Brautaset og bebyggelsen ved Brunene (Figur 5 og Figur 6 i Vedlegg 6A). Der 

er terrenget generelt slakere enn 20 - 25°, med unntak av lokale bratte partier hovedsakelig langs de 

nedskårne løpene til Geilelva og Vielva, som renner i kartleggingsområdet. Dalsiden lenger oppe er fra 

helt flat til 20 - 25° bratt over en avstand på nesten 2,5 km, før den stiger stedvis brattere enn 25 - 30° opp 

mot toppen av Verahaldet (1206 moh.). 

 

Dalsiden over den sørligste delen av kartleggingsområdet, ved Stranda, er slakere enn 20 - 25° opptil ca. 

130 – 150 moh. Derfra blir terrenget brattere enn 25 - 30° opp mot Halsa / Nakkenakken (349 moh.). 

Mellom 220 og 320 moh. i denne dalsiden er det nær vertikale skrenter. 

 

Det store, slake fjellområdet mellom Åmsnipa og Veirahaldet drenerer i Geilelva (ca. 1,5 km2) som 

renner mellom Solheim og Brautaset, og Vielva (ca. 3 km2), som renner ved Brunene. Nedslagsfelt for 

disse elvene, samt bekken som drenerer et mindre område på vestsiden av Åmsnipa (ca. 0,3 km2), er vist i 

Figur 54. Resultat av avrenningsanalysen er vist i Figur 53. 

 

Dalsiden ovenfor kartleggingsområdet, overalt der den er opptil 45 - 50° bratt, er dekket av tett gran- og 

løvskog, med førstnevnte dominerende, spesielt i nord. Flyfoto over dette kartleggingsområdet er 

tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 2003, 2006, 2009, 2013, 2015, 2018 og 2019. 

Sammenligning av de eldste og nyeste bildene i dette området viser en stor forskjell i skogdekke i den 

nordlige delen av dalsiden, som i 1961 var bar og nå er dekket av voksen granskog, og mindre fortetting 

av skogen i øvrige deler av dalsiden. Flybildene i dette området viser ellers ingen tegn på skredaktivitet, 

nylig eller i perioden mellom flyfotograferingene.  

 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 53: Avrenningsanalyse i dalsiden ovenfor kartleggingsområdet. 

   
 

Figur 54: Nedslagsfelt til Geilelva, på 1,6 km2(t.v.), Vielva, på 3 km2 (i midten) og bekken som drenerer 

vestsiden av Åmsnipa, på ca. 0,3 km2 (t.h.) (fra www.scalgo.com). 

 

Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av ulike typer gneis. 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 55), er kartleggingsområdet og store 

deler av påvirkningsområdet dekket av morene (grønne farger). De bratteste delene av skråningen direkte 

ovenfor den nordligste og sørligste delen av kartleggingsområdet er fastfjell (lyserosa), og det er ikke 

kartlagt skredavsetninger i området.  

 

Vi har utført mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 6D. Nord i kartleggingsområdet, ovenfor Åmbakken, har vi registrert en dypt 

http://www.scalgo.com/
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nedskåren ravine som starter ved noen sår som vi tolker som gamle jordskred, og munner ut på det vi 

tolker som jordskredavsetninger. De to elveløpene nevnt ovenfor, samt noen bekker også i den midtre 

delen av kartleggingsområdet, er også nedskårne, men der tolker vi dette mer som erosjonsformer 

(smeltevannsløp) enn skredrelaterte former, basert på terrenghelning og mangel på utglidningsspor. Dette 

betyr også at viftene kartlagt ved utmunningen av elvene, primært tolkes som flomvifter, selv om 

utglidninger langs elvekantene, samt mindre flomskred, muligens også har bidratt. 

Lenger sør, nedenfor Halsa / Nakkenakken er det også registrert et lite sår som antas å representere en 

gammel utglidning. For øvrig er det registrert lokale fjellskrenter som utgjør kildeområder for 

steinsprang, lokalt med steinur. 

 

 
 

Figur 55: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). Kartleggingsområdet er 

omtrent markert i lilla. 

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Kun en av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, er utarbeidet i påvirkningsområdet til dette 

kartleggingsområdet. Dette er en skredfarevurdering som daværende fylkesgeolog Einar Anda utarbeidet 

for skianlegget ved Veirahaldet (Notat nr. 726/01/EIA). Den utredningen presenterer faresoner 

dimensjonert av snøskred, som stopper på ca. 280 moh., på det nærmeste nesten 1 km ovenfor 

kartleggingsområdet.     

 

Deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred 

ifølge de to aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021). Området berøres ikke av aktsomhetssoner 

for steinsprang eller NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred.   

4.6.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021) viser ingen skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante 

hendelser rett utenfor. Ingen av de lokalkjente vi intervjuet under befaringene kjente til skredhendelser i 

kartleggingsområdet. 

http://www.ngu.no/
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4.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak, men kun en erosjonssikring i nederste del av Vielva, er registrert i NVE Atlas 

(NVE, 2021), og ingen er skredsikringstiltak er observert under befaringen. 

4.6.5 Modeller og oppsett 

For dette kartleggingsområdet er snøskred (øverst i påvirkningsområdet), jordskred, flomskred, 

sørpeskred og steinsprang vurdert å kunne utløses med årlige sannsynligheter som er relevante for 

gjentaksintervallene i TEK17. Modellering er derfor utført for alle disse skredtypene. Et utvalg av 

beregningsresultater er vist i Vedlegg 6E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdet er vendt 

mot vest-sørvest og er potensielt relativt store. Det er forutsatt bruddkanthøyder på 200 – 250 cm etter 

betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området 

ikke vurdert å ha en bremsende effekt på snøskred, ettersom løsneområdet ligger langt ovenfor 

skoggrensen.   

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred. Benyttet parametersett er beskrevet i 

avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Steinsprang fra skrentene ved Åmsnipa og Halsa / Nakkenakken er ikke vurdert som en 

dimensjonerende skredtype, og dette er underbygd av konservativ modellering av steinsprangutløpet, som 

beskrevet i avsnitt 3.6.1.   

4.6.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

56, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 7F.  

 

Dimensjonerende skredtype i kartleggingsområdet er sørpeskred og jord-/flomskred, samt lokalt 

steinsprang, men bare for 5000 års faresone. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Det er ingen bygninger innenfor faresonen for 1000 års 

skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  
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Figur 56: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 6 - Åmdalen.  

4.6.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er noen bratte skrenter, med sammenhengende høyde opptil 40 m, som kan være kildeområder for 

steinsprang i dalsiden ovenfor Åmboen, helt nord i kartleggingsområdet (Figur 3, 4 og 11 i Vedlegg 6A). 

Disse skrentene er tilnærmet vertikale, ganske oppsprukne, og har mange blokker i overheng. Det er 

mange trær som klamrer seg til fjellet, og dette øker sannsynlighet for rotsprang. Små, relativt ferske 

bruddflater kan ses i deler av skrenten. Fra dette kildeområdet vurderes derfor utfall å kunne skje årlig 

eller med få års mellomrom. I foten av skrenten er det en steinur (Gråura) som strekker seg ned til ca. 240 

moh. Skogsvegen som går fra Åmdalen mot Kolmlieplassen og Åmsætra, skjærer skråningen nedenfor 

Gråura på ca. 200 – 220 moh. Rett ovenfor og et stykke nedenfor skogsvegen er det ikke registrert 

tydelige steinsprangavsetninger. Dette viser at resultatet av steinsprangmodellering utført med 

Rockyfor3D, presentert i Vedlegg 6E2, er veldig konservativt, noe som også underbygges av utløpsanslag 

utført med Alfa/Beta-metoden (også vist i Vedlegg 6E2). Dette tilsier at steinsprangutløpet ikke ventes å 

komme inn i kartleggingsområdet, dvs. at steinsprang ikke er dimensjonerende for faresonene der.  

 

Kildeområder for steinsprang finnes også på 250 – 320 moh. ved Nakkenakken, hvorav noen har 

potensiell fallretning mot kartleggingsområdets sørligste del. Nedenfor disse skrentene er det ikke 

registrert sammenhengende steinur, og fotbefaring på vegen som kutter skråningen på ca. 150 – 180 moh., 

har ikke avdekket noe som med sikkerhet kunne tolkes som steinsprangmateriale. Selv tatt høyde for at 

noen blokker, grunnet tett skog, ikke ble oppdaget, vurderes steinsprang derfor å kun ha betydning for 

5000 års faresone i denne delen av kartleggingsområdet. 
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NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i dalsiden ovenfor dette 

kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.6.6.2 Snøskred 

Alle skråningene ovenfor direkte kartleggingsområdet som er brattere enn 25 – 30°, er tilstrekkelig 

skogdekket til å forebygge utløsning av snøskred. Denne vurderingen er gjort iht. de anbefalte kriteriene 

for vurdering av skogen med forebyggende skredeffekt (NVE, 2015b).  

De eneste mulige løsneområdene for snøskred i påvirkningsområdet ligger rett nedenfor Veirahaldet, i 

mer enn 2,5 km avstand fra kartleggingsområdets øvre grense. Det største løsneområdet der vil, under 

svært sjeldne forhold, kunne gi snøskred på opptil 500.000 m3, forutsatt en gjennomsnittlig 

bruddkanthøyde på 2,5 m og en bruddforplanting over ca. 750 m avstand. Selv da, viser 

modelleringsresultatene (Vedlegg 6E3a) at snøskred ikke vil nå kartleggingsområde, men vil stoppe i det 

store, flate området ovenfor, i tråd med faresonene tidligere tegnet av fylkesgeolog Einar Anda (rapport 

nevnt i avsnitt 4.6.2). Under dagens vegetasjonsforhold er derfor ikke snøskred en relevant skredtype i 

kartleggingsområdet. 

 

Skogen i skråningene ovenfor den nordlige og sørlige delen av kartleggingsområdet vurderes å ha stor 

snøskredforebyggende effekt og er en forutsetning for vurderingen gjort ovenfor. Områdene dette gjelder, 

er vist i Vedlegg 6H. Ved tap av skog over store sammenhengende områder i de angitte polygonene kan 

nye og potensielt store løsneområder for snøskred oppstå. Snøskred derfra ventes å kunne nå inn i 

kartleggingsområdet, som også vist av egne modelleringsresultater (Vedlegg 6E3b). Vi vurderer snøskred 

i en slik situasjon å bli dimensjonerende skredtype både i nord og i sør. Faresonene uten dagens skog 

(Vedlegg 6G) er derfor større enn de under dagens forhold (Vedlegg 6F). 

4.6.6.3 Sørpeskred 

Flere kvadratkilometer av påvirkningsområdet består av flate eller slake, stedvis til og med konkave 

områder med lite skog, som kan samle både store snømengder og vann i snødekket. Slike fjellområder 

vurderes som mulige løsneområder for sørpeskred, og de drenerer i Geilelva og Vielva. Mangelen på 

skredhistorikk i mannsminne tilsier at dette kun har relevans for scenarioer med 1000 og 5000 års 

gjentaksintervall. 

Eventuelle sørpeskred, med antatt volum på 5.000 – 15.000 m3 for 1000 års til 5000 års gjentaksintervall, 

ventes å gå inn i kartleggingsområdet langs elveløpene, med noe spredning utenfor dem. Dette 

underbygges av resultater av modellering utført med RAMMS::Debris Flow, med løsneområde plassert 

som vist registreringskartet (Vedlegg 6D) og i Vedlegg 6E4, som også presenterer 

modelleringsresultatene. Basert på disse vurderingene og modellresultater er det tegnet faresoner 

dimensjonert av sørpeskred i dette kartleggingsområdet.  

4.6.6.4 Jord- og flomskred 

Både nord og sør ovenfor kartleggingsområdet er det moreneskråninger som er bratte nok til å kunne gi 

jordskred. Like ved foten av Gråura har vi registrert tegn som kan representere gamle jordskred. Derfra 

starter en svært markert ravine og en litt mindre markert en, som går bratt ned mot foten av fjellsiden. Der 

denne flater ut er det registrert former som vi tolker som jord-/flomskredavsetninger. Ravinene (Figur 12 i 

Vedlegg 6A) er bratte, og terrenget på sidene av dem er enda brattere (stedvis > 40°). Det er en del falne 

trær og steinmaterialer i ravinene. Alt dette tilsier at flere utglidninger langs ravinene ikke kan utelukkes. 

Selv om terrenget er veldig nedskåret, har vi markert dette som løsneområder for jordskred, og ikke 

flomskred, fordi disse ravinene ikke representerer bekkeløp med helårlig vannføring, men bare lokale 

https://insar.ngu.no/
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avrenningsveier i perioder med mye nedbør eller snøsmelting. Jordskred som kanaliseres lags ravinene, er 

derfor mye mer sannsynlig enn typiske flomskred. 

Resultater av jordskredmodellering utført iht. anbefalingene i NVEs veileder, vist i Vedlegg 6E1, 

indikerer at jordskred kan gå ut på det vi har kartlagt som tidligere avsetninger. Basert på dette er det 

tegnet faresoner for 1000 års og 5000 års skred i dette området. 

 

Rett sør for ravinene er det ikke registrert tegn på jordskred, hverken under befaringen eller ved 

skyggekartanalyser. I skjæringer langs skogsvegen der er det registrert en meget fast, grå, siltig morene 

med moderat steininnhold (Figur 13 i Vedlegg 6A), under et ca. 0,5 m tykt topplag med høyere sand og 

humusinnhold. Grunnvannutsig er registrert ved overgangen mellom topplaget og morenemassene. 

Erfaringer fra områder med lignende forhold viser at jordskred, i situasjoner med uvanlig mye nedbør 

eller snøsmelting, kan utløses dersom det permeable topplaget blir vannmettet og det overkonsoliderte, 

impermeable, underliggende morena fungerer som glideflate. Mangelen på morfologiske tegn på slike 

jordskred sør for ravinene tilsier imidlertid at dette har lav sannsynlighet. Det at topplaget i området er 

ganske tynt ville også trolig begrense det eventuelle jordskredvolumet, dersom en utglidning ble utløst. 

Skredmassene der ville heller ikke kanaliseres i en eksisterende ravine (noe som generelt øker 

utløpslengden). I området sør for ravinene har vi derfor bare tegnet en skjønnsmessig 5000 års faresone, 

som tar utgangspunkt i modellresultater ved ravinene, men blir kortere grunnet manglet kanalisering. 

 

Helt sør i kartleggingsområdet, ovenfor Stranda, har vi også registrert et par veldig små søkk som ser ut å 

starte fra en mulig, gammel utglidning, men disse tegnene er mye mindre tydelige enn de ved ravinene i 

nord. Vi har dessuten ikke registrert tydelige jordskredavsetninger her. Gitt at noen forhold i teorien 

ligger til rette for jordskred, og det er mulige (dog utydelige) tegn på et eller to små, gamle utglidninger, 

kan jordskred i dette området ikke utelukkes. Basert på dette og resultatet av modellering (Vedlegg 6E1) 

er det derfor tegnet 1000 års og 5000 års faresoner i dette delområdet. 

 

Selv om slak gradient tilsier at flom er en mer aktuell prosess, kan flomskred langs Geilelva og Vielva 

ikke utelukkes, da det er løse materialer og tegn på nylige utglidninger langs elveløpene (Figur 7 og 8 i 

Vedlegg 6A), og begge elver har relativt store nedslagsfelt. Det eventuelle utløpet av flomskred vurderes 

der å ligge innenfor det som er modellert og vurdert som mulig for eventuelle sørpeskred (avsnitt 4.6.6.4 

og Vedlegg 6E4).  

 

Under befaringen registrerte vi for øvrig at en fylling er lagt ut med fot i flomløpet til Vielva (Figur 14 i 

Vedlegg 6A). Ved erosjon av fotfyllingen under en flom kan fyllingen rase ut, med resulterende 

flomskred-lignende forløp lenger ned mot bebyggelsen. En slik hendelse vurderes å være tilstrekkelig 

«dekket» av faresonene vi har tegnet i området rett sør for Brautaset. Vi anbefaler likevel at en ikke 

legger ut mer materiale i den fyllingen, men heller at noe materiale fjernes eller at fyllingsfoten 

erosjonssikres.  

4.6.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 4.5.6.2 har skogen stor betydning for faresonene i den nordlige og sørlige delen av 

dette kartleggingsområdet. Der vil tap av skog gi en økning i faresoner (Vedlegg 6G). 

4.6.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Faresonene i området er dimensjonert av sørpeskred og løsmasseskred, men vi antar at de ikke 

representerer en så stor utfordring for eksisterende bebyggelse at sikring behøves. Dersom man likevel 

skulle ønske å redusere faresonene er tiltak som holder eventuelle sørpe-/flomskred bedre kanalisert i 

elveløpene, eller sedimentasjonsbasseng de mest aktuelle løsningene. Ulike typer voller kan også være 
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aktuelle der jord-/flomskred dimensjonerer faresonene. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at 

denne typen tiltak bør la seg gjennomføre uten større utfordringer, men vil trolig bli kostbart. Dersom det 

er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, 

i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.7 Område 7 – Øye 

Kartleggingsområdet er 1,1 km2 stort, strekker seg ca. 2,3 km innover Norangsdalen og inkluderer all av 

eksisterende bebyggelse fra Øye og Norang i nordvest til Skylstad og Gangsekra i sørøst.  

 

Et oversiktskart over området og påvirkningsområdet er vist i Figur 57 og mer detaljert i Vedlegg 7B. 

Påvirkningsområdet inkluderer nedslagsfeltene for elvene som renner i kartleggingsområdet, inkl. 

Konedalen og Ulvedalen. 

 

Ettersom kartleggingsområdet er stort, og fjellsidene rundt det er veldig høye, er det ikke hensiktsmessig 

å vise oversiktsbilder av mange delområder her i rapportteksten. Kun et generelt oversiktsbilde tatt fra 

www.norgeibilder.no er derfor vist i Figur 58, mens oversikts- og detaljbilder er presentert i Vedlegg 7A. 

 

 
Figur 57: Oversiktskart over kartleggingsområde Øye, med påvirkningsområdet.  

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 58: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet, fra www.norgeibilder.no.   

4.7.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet ligger i den relativt smale dalbunnen i foten av bratte, 1100 – 1600 m høye fjell. 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 7C.  

 

På nordsiden av dalen stiger terrenget opp mot Slogen (1276 moh.), en fortopp på 1146 moh. og, lenger 

øst, Smørskredtindane (1631 moh.). Oversiktsbilder av denne dalsiden vises i Figur 1 til Figur 4 i 

Vedlegg 7A. Nesten hele dalsiden består av terreng brattere enn 25°, som de fleste steder begynner 20 – 

30 høydemeter over dalbunnen og fortsetter helt opp til fjelltoppene. I store deler av dalsiden, spesielt 

over ca. 350 moh., er terrenget svært bratt (45 - 90°). De eneste steder der terrenget er slakere enn 25°, er 

den øvre delen av dalen der Brekkelva renner (over 500 moh.), og den store skredvifta ved utmunningen 

av Gråstadjølet, et dypt gjel mellom Slogen og dens fortopp. 

Denne dalsiden er dekket av tett løvskog med enkelte granplantefelt, opptil ca. 500 moh. Over denne 

høyden blir skogen raskt glissen og så fraværende.  

 

Dalsiden ved Slogen og dens fortopp drenerer i Gråstadjølet (0,73 km2) og noen mindre bekker vest for 

det (0,1 - 0,15 km2). Den østlige delen av dalsiden i nord drenerer i to bekker på sørsiden av fortoppen til 

Slogen, hver med nedslagsfelt på 0,4 km2, samt Brekkelva, som har et høytliggende nedslagsfelt på 3,3 

km2. Noen av disse nedslagsfeltene er vist i de fire første rammene i  

Figur 60. 

 

På sørsiden av dalen stiger terrenget opp mot Konehornet (1276 moh.), Middagshornet (1319 moh.) og 

Keipen (1220 moh.). Oversiktsbilder av denne dalsiden vises i Figur 5 til Figur 8 i Vedlegg 7A. Denne 

dalsiden er stort sett 25 - 37° bratt opptil 230 – 260 moh. Derfra blir terrenget ca. 37 - 45° bratt opptil ca. 

500 – 600 moh., og så enda brattere (45 - 90°) de fleste steder videre opp mot fjelltoppene. 

Denne dalsiden er dekket av tett løvskog med enkelte granplantefelt opptil ca. 300 – 400 moh. Over 

denne høyden blir terrenget svært bratt, og skogen raskt glissen eller fraværende.  

Slogen Konehornet 

Middagshornet 

Konedalen (Kohåa) 

Smørskredtindane 

Keipen 

http://www.norgeibilder.no/
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Mesteparten av denne dalsiden, med de to sidedalene Konedalen og Ulvedalen, drenerer i Holåa (4,4 

km2) og Tverråa (7,3 km2), henholdsvis. Nedslagsfeltene er vist i de to siste rammene i  

Figur 60. 

 

Resultatet av avrenningsanalysen for dette kartleggingsområdet er vist i  

Figur 59. Figuren i rapporten er ganske komprimert, grunnet størrelsen på kartleggingsområdet, men 

resultatene er brukt i GIS som et viktig hjelpemiddel for å definere løsneområder for jordskred, flomskred 

og sørpeskred.  

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1961, 2003, 

2006, 2013, 2015, 2018 og 2019. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene i dette området viser en 

klar fortetting av skogen i nedre deler av fjellsidene. Flybildene brukes også for å avdekke det som i de 

enkelte fotograferingene kan representere tegn på nylige skred som i dag ikke lenger synes like godt. Alle 

flybildene viser i dette tilfellet klare tegn på nylig skredaktivitet i de fleste gjelene og kjente skredbanene 

ovenfor kartleggingsområdet, med utløp til roten av skredviftene eller helt ut i dalbunnen.  

 

 

 
 

Figur 59: Avrenningsanalyse i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 60: Nedslagsfelt av utvalgte elver i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet (fra www.scalgo.com). 

 
 

Figur 61: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). 

http://www.scalgo.com/
http://www.ngu.no/
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Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis. Ifølge NGUs 

kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 61), er det på begge sider av dalen omtrent 

sammenhengende skredavsetninger (røde farger) omtrent ned til dalbunnen, og disse danner mange steder 

store skredvifter. I dalbunnen er det kartlagt flomavsetninger (lysegul farge), og i dalen er det i tillegg 

kartlagt noen store randmorener (sterk grønn farge), hvorav en avgrenser skålformasjonen kjent som 

Storeholen, rett nedenfor Konedalen.  

 

Vi har utført mer detaljerte terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i Vedlegg 7D. Vår tolkning av terrengformene og materialene registrert på befaring, når det 

gjelder dalsiden i nord, er stort sett i samsvar med tolkningen uttrykt i NGUs kart ovenfor, men 

differensierer litt mellom steinsprangavsetninger og jord-/flomskredavsetninger. Vi har også registrert 

mange antatte sår etter tidligere utglidninger i dalsidene, med skredløp som fra dem går ned mot viftene. 

4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Fire av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, har relevans for dette kartleggingsområdet. En 

oversikt over dem er oppsummert i Tabell 7 nedenfor. Både området utredningene gjelder, og de 

gjennomførte sikringstiltakene er markert i registreringskartet i Vedlegg 7D.    

 

Tabell 7: Eksisterende skredfareutredninger i kartleggingsområdet. 

346/66 Statens naturskadefond / 

1966 

Gir oversikt over kjente skredbaner i 

Hjørundfjorden, inkl. Øye 

4633/726/EIA Møre og Romsdal 

fylkeskommune / 1992 

Skredfarevurdering ved Nordang 

20091627-00 og -01 NGI / 2009 Skredfarevurdering og forprosjektering av 

skredvoll ved Union Hotel 

 

Mesteparten av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og 

(litt mindre deler) for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 

2021). Stort sett hele området berøres også av NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred.   

4.7.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021) viser mange skredhendelser innenfor kartleggingsområdet. Disse er vist på 

registreringskartet i Vedlegg 7D, mens opplysningene gitt i NVE Atlas og våre eventuelle kommentarer 

til dem, er sammenstilt nedenfor: 

 

- Snøskred på Fv.655 ved Styrkargarden / Øye (Høynesfonna). November 2005. Ingen 

opplysninger er gitt om denne hendelsen. Siden den skal være fra 2005 og er registrert midt i 

veldig gammel bebyggelse, antas hendelsespunktet å være plassert feil. I SVV sin database er det 

registrert både snøskred og sørpeskred på veg i dette område på følgende tidspunkt: 2005-01-30 

(snøskred), 2018-09-26 (steinsprang/steinskred), og dessuten en hendelse med sørpeskred 2005-

11-14, som strekker langs vegen gjennom det meste av bebyggelsen på Øye, til tross for at bare 

10-50 m av vegen var stengt.  

 

- Snøskred ved «Øvre Øye», år 1632. Truleg må det ha gått ei stort snøskred på denne tida 

(samtidig med eit skred på Skylstad?). Tunet låg den gongen visstnok på ein annan plass, helst 

noko lenger inne i dalen, kalla "Ouffuerøe" i 1603. Dette Øvre Øye var så teke ut, og 
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Hjørundfjord kyrkje åtte 9 mark av garden iallfall frå 1661: "given formedelst snefond", utan at 

vi veit meir om dette (offergåve?). Kartreferansen er plassert noko lenger inne enn dagens tun. 

 

- Snøskred på Fv.655 ved Bruabakkane (Gråstadfonna). Februar 2003, mars 2007, november 

2013, januar 2019. Ingen opplysninger, men det er tydelig at skred fra Gråstadfonna med få års 

mellomrom går ut på vegen.  

 

- Flomskred på Fv.655 ved Bruabakkane (Gråstadfonna). November 2001.  

 

- Ikke spesifisert type skred på Fv.655 ved Bruabakkane (Gråstadfonna). Januar 1993. 

 

- Snøskred ved Skylstad, år 1632. Årstalet kan vere 1632 eller 1633. Øye i Hjørundfjorden, på 

Skylstad. Etter storulykka i 1679 står i matrikkelutkastet at «Gaarden har i forrige tider 2 ganger 

været udtagen av sneskred.» Dvs. ein gong utanom 1679-skredet. Truleg skjedde dette første 

nettopp på denne tida (1632,-33) då det viser seg at ved å granske brukarlista på Skylstad, var 

det fleire som vart borte då. Berre ei enkje dreiv garden rett etter dette. Talet på omkomne er 

ukjent, her stipulert til 5. 

 

- Snøskred ved Skylstad, år 1679. Det store snøskredet natt til 16. februar (6.2. etter juliansk 

kalender). På same tidspunkt som i Norddal og i Bondalen. Skylstad (gnr. 16) ved Øye, vart 

hardast råka i Hjørundfjord. Hus og kveg vart tekne, samt i alt 28 (nokre kjelder seier 37) 

menneske let liv i Brekkefonna som kjem frå Slogen. I matrikkelutkastet står: «Gaarden har i 

forrige tider 2 ganger været udtagen av sneskred. Sidste gang omkom 28 mennesker og husene 

måtte flyttes.» Stadnamnet Tuftene fortel kvar dei hadde stått, i søraustre bømarka under 

Longeberget. Etter tunflyttinga har ein ikkje vore utsett for særleg ovafåre. Skredet gjekk frå 

fjellsida og tvers over dalen der gamletunet låg. I skriftlege kjelder står 28, men etter tradisjonen 

som har overlevd til vår tid skal 37 menneske ha mista liv og berre Jotunet stod att.  

 

- Våtsnøskred fra Slogen, over Brekkelva, 1. mai 2016. Skiløperutløst skred høyt oppe i fjellsiden, 

men gikk relativt langt ned, uten å ta personer. 

 

- Steinsprang ved Smørskredene, 1892. I Smørskredene losna eit stort steinskred oppe frå hamrane 

i 1892, og dette drap 22 kyr av Skylstad-buskapen som var på beite her den dagen. 

Kartreferansen er omtrentleg. 

 

- Fjellskred ved Norang, mai 1798. Norang i Hjørundfjorden. Garden ligg ved Middagshornet i 

sørvest, og der var ei flå kalla Bukkeflåna. Heile denne bergflåna losna ein vårmorgon 1798. 

Geitene som var utslepte vart drepne av dette svært store steinskredet, med sterkt lufttrykk og 

steinrøyk som la seg over heile dalen. Skredet hadde så store dimensjonar at det lever på 

folkemunne ennå, og skaut seg tvers over dalen og opp på Øyeholane, nesten utruleg, skriv 

bygdebokforfattaren. Kvernhusa vart også tekne. I avtaksforretninga av 29.8. 1801 står at dette 

var «en høy nedstyrtet fjeldside», og skylda vart redusert med 2 p og 15 m. Kartreferansen er 

omtrentleg.  

 

- Steinskred ved Nordang, april 1913. Torsdag føremiddag 24. april 1913 gjekk eit stort steinskred 

på Nordang i Hjørundfjorden. Deler av skredet gjekk over innmark og tre naust med båtar og 

reiskap vart heilt knuste. Det var ein fjellkant i Konehornet (920 moh) som rasa ut. Ein stein 

knuste nauset, og to store steinar gjekk langt inn på bøen.  
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Alle lokalkjente vi intervjuet under befaringen, kjente til flere hendelser nevnt i NVE Atlas, og noen av 

dem hadde supplerende opplysninger. Vi fikk blant annet bekreftet at snøskred fra Gråstadfonna med få 

års mellomrom går ut på Fv.655, og at skredvind fra denne skredbanen en gang skal ha knekket en 

gammel kraftlinje på den motsatte siden av elva. Vi fikk også vite at snøskred fra Bekstudjølet (rett vest 

for Gråstadjølet) også har gått nesten helt ned til vegen. Øst i den nordlige dalsiden har vi fått informasjon 

om at snøskred fra fortoppen til Slogen (Skjerfonna) kan gå med veldig lang bruddforplanting, som gjør 

at skredmassene går ned i opptil 3 ulike baner samtidig, hvorav den østligste følger Brekkeelva. Store 

snøskred skal ha gått ned langs Brekkeelva i 1934, 1968 og 1979, med kraftig skredvind mot Skylstad. 

Disse er nå registrert i NVE Atlas. Vi fikk dog ikke informasjon om skader fra skredvind ved Skylstad og 

eksisterende bebyggelse på sørsiden av fylkesvegen. 

Vi fikk ellers en rekke opplysninger om enkelte bygningers alder og mangel på skredrelaterte skader der. 

Slik informasjon brukes ofte for å vurdere at det ikke behøves 100 års-skredfaresoner der det ellers er 

1000 års og 5000 års faresoner. 

4.7.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

En rekke erosjonssikringstiltak i flere elver i området er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021). Det er også 

registrert to skredsikringstiltak langs Gråstadjølet:  

 

- En ledevoll bygd i 1999 på vestsiden av skredbanen, mellom 80 – 100 moh. I området der tiltaket 

er registrert, har vi på befaring eller ved skyggekartanalyser ikke funnet noe sikringstiltak, men 

en ledevoll er i stedet registrert litt lenger oppe, mellom 140 – 160 moh. (Figur 9 i Vedlegg 7A). 

Vi antar derfor at det handler om feil plassering av tiltaket i NVE Atlas. 

- Et sedimentasjonsbasseng for skredmasser nederst i Gråstadjølet, rett ovenfor Fv.655. I det 

aktuelle området var det på befaringstidspunktet, kanskje grunnet årets snøskredavsetninger, ikke 

mulig å se noe basseng, men det var derimot tydelig at det er bygd en ledevoll, med en anleggsvei 

som ikke vises på topografiske kart (Figur 10 i Vedlegg 7A).  

 

I tillegg til ledevollene nevnt ovenfor, er det registrert en nylig ferdigstilt, 7 m høy fangvoll mot 

steinsprang like ovenfor Union Hotel. Vollen er vist i Figur 15 og Figur 16 i Vedlegg 7A. 

4.7.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er alle skredtyper som forekommer i bratt terreng, vurdert å kunne utløses 

med årlige sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang / steinskred. 

Det er i tillegg utført beregninger av skredvind fra flere skredbaner der dette, ifølge lokalkjente, er en 

aktuell problemstilling. Et utvalg av beregningsresultater er vist i Vedlegg 7E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene på de to 

dalsidene er vendt mot praktisk talt alle himmelretninger er små til potensielt veldig store. Det er for de 

fleste løsneområdene forutsatt bruddkanthøyder på 250 – 300 cm, mens for enkelte mindre løsneområder 

er det forutsatt 200 cm, etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 

2.3.1. Skogen er i dette området ikke vurdert å ha en bremsende effekt på snøskred, ettersom 

løsneområdene ligger langt ovenfor skoggrensen, og skogen bare dekker er relativt lite terrengbelte 

nederst i dalsidene.   

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred, flomskred og sørpeskred. Benyttet 

parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. I deler av kartleggingsområdet, f.eks. der det planlegges satt opp en gapahuk i liten avstand fra store 

kildeområder for steinsprang, er steinsprangutløpet også modellert mer detaljert enn med 5 m x 5 m DEM 
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og 5 m3 blokker, som beskrevet i avsnitt 3.6.1. Det er der også utført beregninger med 10 m3 og 50 m3 

blokker og terrengmodelloppløsning opptil 1 m x 1 m. 

4.7.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

62, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 7F.  

 

Dimensjonerende skredtyper i ulike deler av kartleggingsområdet er steinsprang / steinskred, flomskred, 

jordskred og snøskred, samt stedvis sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større 

enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er 3 boliger innenfor faresonen for 1000 års 

skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  

 

 

 

Figur 62: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 7 – Øye.  

4.7.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er svært mye bratt terreng som utgjør kildeområder for steinsprang og steinskred i begge dalsider 

ovenfor dette kartleggingsområdet (Vedlegg 7C og 7D).  

 

Sørsiden av Slogen, nordvest i kartleggingsområdet, fra 370 – 400 moh. og opptil toppen på 1564 moh., 

er nesten sammenhengende brattere enn 45° (Figur 1 i Vedlegg 7A). Fjellet består av gneis, som er en 

relativ kompakt bergart, men det er flere klippebånd i overheng, og nærmere analyse av dronebilder av 

skrentene viser en stor generell ruhet som skyldes gamle bruddflater, samt mange tilsynelatende delvis 

avløste blokker, hvorav en del er på flere titalls kubikkmeter. Bilder av disse kildeområdene er vist i Figur 
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11 til Figur 14 i Vedlegg 7A. I foten av hele denne fjellsiden er det sammenhengende skredavsetninger 

(Vedlegg 7D), som i stor grad består av steinsprangmateriale, med blokker opptil 20 – 25 m3 helt i foten 

av ura (Figur 17 i Vedlegg 7A). Vi har også fått opplysninger om at en eller flere blokker en gang skal ha 

kommet ut i dalbunnen et sted vest for Union Hotell. Tidspunkt og nøyaktig plassering av denne 

hendelsen er ikke kjent. Det er likevel grunn til å tro at forholdsvis mye steinsprang- og 

steinskredmateriale har kommet ut i dalbunnen, før bebyggelsen ble etablert, og at mange slike blokker 

ligger i og under flomavsetningene som etter istiden har bygd opp dalbunnen. Dette, grunnet tilnærmet 

identiske forhold i skrentene og avsetninger, gjelder helt til Gråstadjølet (Figur 14 i Vedlegg 7A). 

Det er ovenfor Union Hotell nylig ferdigstilt en fangvoll, som NGI anbefalte og forprosjekterte i sine 

rapporter fra 2009, for å redusere den årlige sannsynligheten for skader ved hotellet til 1/1000 eller lavere 

(daværende krav for tiltak i S3). Blokker på 20m3 ble av NGI lagt til grunn for 1000 års hendelser, og 

dette er i tråd med våre observasjoner og vurderinger. Enda større og sjeldnere hendelser, samt 

muligheten for flyvesteiner med stor spretthøyde, ble av NGI vurdert som en restrisiko. Vi har ikke 

mottatt etterfølgende rapporter der vollen er detaljprosjektert, og vi har fra NGI fått informasjon om at 

vollen ikke ble detaljprosjektert av dem. Vi er heller ikke sikre på at vollen er bygd iht. NGIs første 

indikasjoner. Vår vurdering er derfor at fangvollen kan virke mot hendelser med opptil 1000 års 

gjentaksintervall, men ikke mot 5000 års hendelser. Faresonene i det området gjenspeiler dette. 

Utbredelsen av faresonene er vurdert med bakgrunn i betraktningene ovenfor, samt resultater av 

utløpsmodellering utført med Rockyfor3D, der blokker fra 5 til 50 m3 er forutsatt og en terrengmodell 

med celler på 5 m x 5 m er benyttet (Vedlegg 7E2). 

 

Rett øst for Gråstadjølet er det en sammenhengende, nær vertikal skrent (Bjønnaflåa) som går, i 

forlengelse av den bratte østsiden av gjelet, ned mot sørøst til ca. 80 moh. (Figur 18 til 20 i Vedlegg 7A). 

Denne skrenten, i øvre del, fremstår som relativt kompakt og lite oppsprukken, med kun noen få relativt 

ferske bruddflater (lysere partier i Figur 19 i Vedlegg 7A) og få delvis avløste blokker. I den midtre og 

nedre delen, inkl. ovenfor området der en gapahuk tenkes oppført, er skrenten mer oppsprukken (Figur 21 

og Figur 22 i Vedlegg 7A). I dette området tilsier tilstanden av kildeområdene at utfall har en større årlig 

sannsynlighet enn 1/100. Det er imidlertid to flate avsatser i foten av denne delen av skrentene. Den ene 

avsatsen ligger på ca. 66 moh. og den andre (der gapahuken tenkes oppført) på 95 moh. Mye av utfallet 

fra tidligere steinspranghendelser har stoppet på disse avsatsene. Utbredelsen av faresonene er tegnet 

basert på betraktningene ovenfor og resultater av utløpsmodellering der blokker fra 5 til 50 m3 er forutsatt 

utløst, og terrengmodeller med celler på 5 m x 5 m og på 1m x 1 m er benyttet (Vedlegg 7E2). I dette 

området er steinsprang dimensjonerende for faresonene, ettersom det ikke er andre relevante skredtyper. 

En gapahuk (sikkerhetsklasse S1 i TEK17 §7-3) kan oppføres på avsatsen på ca. 95 moh., men bør 

plasseres i den halvparten av avsatsen som ligger lengst fra skrentene. 

 

Videre østover i den nordlige dalsiden, ovenfor Lunheim, er det mange små, lokale kildeområder for 

steinsprang spesielt mellom 100 og 600 moh. (Dansehammaren, Laua og Drogine – Figur 23 i Vedlegg 

7A). I dette området er kildeområdene små og relativt lavereliggende, det er tett skog, og en flere meter 

høy morenerygg går - som en stor, naturlig fangvoll - langs foten av fjellsiden. Derfor vurderes ikke 

steinsprang med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 å kunne treffe Lunheim eller hyttene som står på 

moreneryggen.  

 

Enda lenger øst i den nordlige dalsiden er steinsprang en sekundær skredtype, ettersom snøskred, 

sørpeskred og flomskred kan gå med både større hyppighet og rekkevidde.  

 

Steinsprang er også veldig relevant i hele den sørlige dalsiden, som fra 250 moh. og helt til fjelltoppene er 

bratt nok til å være kildeområder. Rett vest for Norang har steinblokker ifølge lokalkjente mange ganger 

kommet ut på åkeren, men aldri over vegen (Stenes). Den sørlige grensen av kartleggingsområdet er 
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imidlertid tegnet i så god avstand fra foten av dalsiden at steinsprang ikke ventes å komme inn i 

kartleggingsområdet. Dette er basert på registrerte avsetninger (som stopper i foten av dalsiden, utenfor 

kartleggingsområdet), informasjon fra lokalkjente og resultater av utløpsmodellering med konservative 

inngangsparametere (Vedlegg 7E2). 

 

NGUs karttjeneste som viser mulige deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - 

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i fjellsidene ovenfor dette 

kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.7.6.2 Snøskred 

Begge dalsider har bratte og skogløse terrengpartier som utgjør løsneområder for snøskred (Vedlegg 7D), 

og det er omfattende snøskredhistorikk flere steder i kartleggingsområdet. 

 

I den nordlige dalsiden, i nordvest, er det et løsneområde mellom 700 – 830 moh., med utløp i Skredejølet 

og Bekstudjølet. Fra sistnevnte løp skal snøskred ha gått nesten helt til vegen. Vi vurderer her at en 

bruddkanthøyde på 2,5 m og et volum i overkant av 25.000 m3 er realistiske for et 1000 års scenario. 

Resultater av modellering utført med RAMMS indikerer at snøskred i denne banen kan gå nesten helt til 

veien, omtrent som historikken tilsier (Vedlegg 7E3). Vi tror ikke at sjeldne skred i denne banen kan være 

mye større enn de med noen tiårs gjentaksintervall, fordi løsneområdet er fysisk avgrenset i en 

gryteformasjon blant stupbratte skrenter, og mye av skredbanen er så bratt at ikke mye medriving 

forventes. Faresonene her gjenspeiler derfor resultater av modellering og historikk. 

 

Litt lenger øst, er det store løsneområder som gir snøskred inn i Gråstadjølet (Figur 24, samt 9 og 10 i 

Vedlegg 7A). Snøskred i denne skredbanen går nesten ned til vegen omtrent hvert år, ut på vegen med 10 

– 20 års mellomrom og skal en gang også ha demmet opp elva. Skred herfra har også gitt kraftig nok 

skredvind til å knekke en gammel strømlinje på den motsatte siden av elva. For et 1000 års scenario har vi 

forutsatt en bruddkanthøyde på 3 m og et skredvolum på 200.000 – 250.000 m3. Våre modellresultater, 

kalibrert på skredhistorikken (Vedlegg 7E3), legges til grunn ved tegning av faresonene dimensjonert av 

snøskred i dette delområdet. Våre modellresultater viser for øvrig at ledevollen bygd på toppen av 

skredvifta, trolig virker mot skred med noen tiårs til noen hundreårs gjentaksintervall, men at den ikke 

ville hindre skred med volumer tilsvarende 1000 års og 5000 års scenarioer, i å spre seg nordover og 

berøre eksisterende bebyggelse nord for vifta (husnr. 96, 98 og 83). Ledevollen nede mot vegen ser heller 

ikke ut å ha nevneverdig effekt mot store sjeldne skred. Dette underbygges også av at skredmassene fra 

vinterens skred fortsatt lå helt inntil denne vollen, da vi befarte området i andre del av mai 2021.  

 

Videre østover, på SØ-siden av den 1146 m høye fortoppen av Slogen, er det store løsneområder for 

snøskred. Skred kan løses ut omtrent overalt mellom 700 – 1120 moh., og det er historikk både for mindre 

og for store snøskred. Ved begrenset bruddforplanting viser historikken at skredmassene går ned i 

Skjerfonngrova eller et av de andre søkkene i dalsiden. Ved større bruddforplanting, der omtrent hele 

løsneområdet går samtidig, viser historikken at snøskred går ned i alle søkkene, fra Skjerfonngrova i vest 

til Brekkeelva i øst. Snøskred her gir også kraftig skredvind. For et 1000 års scenario har vi forutsatt en 

bruddkanthøyde på 3 m og en bruddforplanting over ca. 1 km lengde, med konsekvent skredvolum på 

600.000 – 700.000 m3. Modellresultatene viser at snøskredmassene lett kan demme opp elva (noe det er 

historikk for, fra 1934, 1968 og 1979) og kan gå over vegen. Et slikt utløp representerer det vi mener 

skjedde i februar 1679, da et stort snøskred (Brekkefonna) tok flere bygninger og 28 – 37 liv ved 

Skylstad. Modellresultatene, godt underbygd av skredhistorikken (Vedlegg 7E3), legges derfor til grunn 

ved tegning av faresonene dimensjonert av snøskred i dette delområdet. Faresonene tar også i betraktning 

https://insar.ngu.no/
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resultatene av skredvindberegninger utført med RAMMS::Extended, som viser svært kraftig lufttrykk mot 

den østligste delen av eksisterende bebyggelse i kartleggingsområdet (Vedlegg 7E3c). Størst vekt på disse 

skredvindresultatene er lagt ved tegning av 5000 års faresone, blant annet fordi modellen fortsatt er i 

utviklingsfase, og vi mistenker trykkverdiene i Vedlegg 7E3c for å være konservative. 

 

På østsiden av Brekkeelva er det også flere løsneområder for snøskred (Smørskredene), hvorav noen gir 

mindre snøskred mot Brekkeelva. Snøskred fra de andre løsneområdene vil, ifølge våre terrenganalyser 

og modelleringsresultater (Vedlegg 7E3), gå ned rett øst for kartleggingsområdet. De er derfor ikke 

diskutert videre. 

 

På sørsiden av dalen er det flere løsneområder på den NV-vendte og den N-vendte siden av Keipen (1215 

moh.), mellom 550 moh. og fjelltoppen. Terrenganalyser og modellresultater viser av snøskred fra den 

NV-vendte siden vil gå ned i Ulvedalen, der Tverråa renner. Utløpet av snøskred der vil ikke nå 

kartleggingsområdet. Snøskred fra den N-vendte siden av Keipen, der 2,5 m bruddkanthøyde og 60.000 – 

80.000 m3 volum forutsettes for et 1000 års scenario, vil gå rett ned mot kartleggingsområdets østlige 

ende, med utløp som kan nå veien, uten å berøre dagens bebyggelse. I denne skredbanen er det kjent at 

skredvind kan oppstå. Faresonene der tar derfor også i noen grad i betraktning resultatene av 

skredvindberegninger utført med RAMMS::Extended (Vedlegg 7E3c). 

 

Snøskred fra Middagshornet (Kuskreda) forutsettes også, i et 1000 års scenario, å kunne få et volum på 

ca. 60.000 m3. Utløpsberegningene viser at skred herfra vil gå ned i dalbunnen, men ikke komme inn i 

kartleggingsområdet, hvis grense her går omtrent i midten av dalen. 

 

På begge sider av Konedalen finnes det også løsneområder for snøskred. De som ligger ytterst i 

Konedalen, vurderes å være de mest relevante, da de har størst mulighet for å kunne nå Norangsdalen. 

Løsneområder på sørsiden av Konehornet ligger ideelt i le for NV-vind, og kan samle store snømengder. 

De på nordsiden av Middagshornet vender derimot mot NV. Det er derfor forutsatt en 3 m 

bruddkanthøyde for løsneområder på sørsiden av Konehornet og 2,5 m bruddkanthøyde for det NV-

vendte løsneområdet på Middagshornet. Dette gir skredvolumer på 40.000 – 100.000 m3 for et antatt 1000 

års scenario. Modellresultatene viser at slike snøskred kan få stor spredning i Storeholen, det slake, 

skålformede området avgrenset av randmorener i bunnen av Norangsdalen. Snøskredutløpet ventes 

imidlertid ikke å kunne komme ut av det området, mot eksisterende bebyggelse. 

 

På østsiden av Konehornet, mellom 400 – 900 moh., er det også flere løsneområder for snøskred. Noen av 

dem vil gi snøskred med utløp i dalbunnen vest for kartleggingsområdet, mens et av dem er kjent for å gi 

snøskred som går ned ved Smågjerda, like ved Norang. Snøskred derfra ventes å kunne få et volum på 

40.000 – 50.000 m3, hvilket ifølge våre beregninger (Vedlegg 7E3) gir et skredutløp ut på vegen. I denne 

skredbanen er det også kjent at skredvind kan oppstå. Faresonene der tar derfor også i noen grad i 

betraktning resultatene av skredvindberegninger utført med RAMMS::Extended (Vedlegg 7E3c). 

 

Skogen i dette kartleggingsområdet er ikke vurdert å ha noe særlig skredforebyggende eller bremsende 

effekt, ettersom alle løsneområder ligger langt over skoggrensen og skogen bare dekker nedre deler av 

dalsidene. Faresonene med og uten dagens skog er derfor identiske som de under dagens forhold 

(Vedlegg 7F), og det er derfor ikke laget egne vedlegg med skog av betydning for faresonene eller med 

faresoner uten skog i dalsidene. 

4.7.6.3 Sørpeskred 
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I begge dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er det svært mange partier som i teorien kan gi 

sørpeskred, hvis man inkluderer mulige utløsningsmekanismer som involverer bratte gjel og dalsider. I 

slikt terreng vil våtsnøskred imidlertid inntreffe før snødekket er såpass vannmettet at sørpeskred blir 

utløst. Den kjente historikken for sørpeskred er kanskje nettopp derfor begrenset til Holåa, i den sørlige 

dalsiden. Hvis man forutsetter at sørpeskred er aktuelt overalt der skredtypen ikke helt kan utelukkes, vil 

sørpeskred – spesielt i en så smal dal – gi urimelig store faresoner. Vi har derfor bevisst valgt å kun 

vurdere sørpeskred som aktuelt i det løpet der det er kjent historikk (Holåa), samt noen få andre der vi 

mener forholdene ligger mest til rette for det. De forutsatte løsneområdene er vist i registreringskartet 

(Vedlegg 7D). 

 

I den nordlige dalsiden vurderes sørpeskred som relevant for et 1000 års scenario i Bekstudjølet, 

Gråstadjølet og Brekkeelva, alle også relevante som snøskredbaner (diskutert i avsnitt 4.7.6.2). I det første 

nevnte løpet (Figur 1 og Figur 9 i Vedlegg 7A) vurderes sørpeskred bare å kunne ha volumer opptil ca. 

2.000 m3, mens i de andre to løpene (Figur 1, 2, 4, 9 og 24 i Vedlegg 7A) forutsettes volumer på ca. 

10.000 m3. I lys av terrenganalyser og modelleringsresultater (Vedlegg 7E4) vurderes sørpeskred fra 

Bekstudjølet å kunne gå nesten helt til vegen, like øst for Styrkagarden. Sørpeskred fra Gråstadjølet 

vurderes å kunne gå over vegen og ut i elva, mens sørpeskred fra Brekkeelva vurderes ikke å kunne 

komme inn i kartleggingsområdet. 

 

I den sørlige dalsiden vurderes sørpeskred som aktuelt i Holåa (Figur 5 og 6 i Vedlegg 7A) og Tverråa 

(Figur 7 og 8 i Vedlegg 7A), også med forutsatte volumer på ca. 10.000 m3 for et 1000 års scenario. 

Modellresultater indikerer at sørpeskred fra Tverråa, grunnet en stor morenerygg (Skylstadåsen, Vedlegg 

7D), ikke vil komme inn i kartleggingsområdet, men vil ledes vestover, i Norangselva. Sørpeskred langs 

Holåa vil ifølge våre utløpsberegninger kunne spre seg i hele det slake området kjent som Storeholen, 

hvilket det er historikk for, med 10 – 20 års mellomrom. Derfra vil sjeldnere og større sørpeskred kunne 

gå ut av Storeholen der moreneryggene som avgrenser «gryta» (Vedlegg 7D), åpner seg mot 

Norangsdalen. Sørpeskred vil da kunne få utløp i Norangselva, veldig nært eksisterende bebyggelse 

(Vedlegg 7E4). 

4.7.6.4 Jord- og flomskred 

I hver av de to fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet er det registrert mange løp med tegn på relativt 

små jordskred, samt flomskred. Avsetningene registrert nedenfor dem (Vedlegg 7D) er ikke nødvendigvis 

tydelige jord-/flomskredavsetninger, men heller skredavsetninger bygd opp av løsmasseskred, steinsprang 

og i mange tilfeller også snøskred. Det generelle inntrykket er at jordskred i de aktuelle dalsidene er en 

sekundær skredtype, ettersom store snøskred, steinsprang og stedvis sørpeskred er dominerende. 

Jordskredmulighetene er stort sett begrenset til grunne utglidninger der fjellet er omtrent i dagen, samt 

utglidninger i skredavsetninger som står i rasvinkel i foten av de bratte fjellskrentene. De tegnene på 

tidligere jordskred som vi registrerte ved skyggekartanalyser (Vedlegg 7D), er for det meste helt øverst i 

skredavsetninger, ved overgangen mot fjellet. Dette skyldes blant annet at de øverste delene av 

skredavsetningene generelt er brattest og består av mindre grove materialer, med lavere friksjonsvinkel 

enn de som ligger lenger nede i viftene.  

 

Helt i vest er det tegn på mindre jordskred både i dalsiden i nord (Skredejølet m.fl., vest for Union Hotel) 

og den i sør (vest for Norang, dvs. utenfor kartleggingsområdet). I begge tilfeller viser resultater av 

utløpsberegninger utført med RAMMS::Debris Flow iht. anbefalingene i NVEs veileder, at jordskred kan 

nå foten av viftene og litt ut i dalbunnen (Vedlegg 7E1). Jordskred er imidlertid sekundært ift. 

steinsprang, som her kan gå oftere og lenger ut i dalbunnen. Det samme gjelder det sørøstlige hjørnet av 
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kartleggingsområdet, der det er flere tegn på mindre jordskred, men både registreringer og 

modellresultater viser at jordskredutløpet ikke vil nå kartleggingsområdet.  

 

Flomskred vurderes å være aktuelt i de samme fem løpene der sørpeskred er vurdert som relevant 

(Bekstudjølet, Gråstadjølet, Brekkeelva, Holåa og Tverråa) og da med mulig utløp som ligger innenfor 

det som er beregnet for sørpeskred. Dette er underbygd av egne modellkjøringer med friksjonsparametere 

tilpasset flomskred (Vedlegg 7E1). Flomskred er også vurdert som aktuelt i gjelene Skjerfonngrova og 

Brekkheida, der også store snøskred går ned, slik at flomskred likevel ikke er dimensjonerende for 

faresonene. En rekke mindre gjel i den sørlige dalsiden, mellom Konedalen og Ulvedalen, samt gjelet rett 

vest for Holåa (ovenfor Smågjerdet), vurderes også som potensielle flomskredløp, men ved alle disse 

stedene viser utløpsberegninger (Vedlegg 7E1) at flomskred ikke vil gå like langt som snøskred (Vedlegg 

7E3), og flomskred er derfor ikke dimensjonerende for faresonene. 

4.7.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 4.3.6.2 har skogen ubetydelig betydning for faresonene i dette kartleggingsområdet. 

Det er derfor ikke tegnet egne faresoner for en eventuell situasjon uten skog i dalsidene. 

4.7.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene for å frigjøre arealer for ny utbygging, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå man vil oppnå etter sikring, kan det trolig etableres fangvoller 

for å stoppe skredmassene (der steinsprang er dimensjonerende) og plogvoller eller ledevoller for å lede 

skredmasser rundt området som ønskes sikret (der faresonene er dimensjonert av snøskred). Den spredte 

bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men vil trolig bli meget 

omfattende og kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en 

mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  

I ytre deler av faresonene dimensjonert av snøskred, er skredvind (mer enn de faste skredmassene) 

viktigst. Der vil eventuelle nye bygg muligens kunne utformes og dimensjoneres for å tåle lufttrykket fra 

snøskredskyen.   
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VEDLEGG  0  

Kommentarer til Infopunktene og GPS-punktene i registreringskartene 

 

 
Info-pkt. Informasjon 

1 Ledevoll fra 2005, bygd for å kunne få bygge huset med nr. 1715 

2 Her omtrent ble et hus tatt av flomskred i 1940, en person omkom 

3 Gjerdefonna sies i bygda å være den mest aktive banen 

4 Dette er det østligste løpet som var aktivt ifm. flomskredene i juli 1940 

5 Dette løpet var også aktivt i juli 1940 

6 Dette løpet var også aktivt i juli 1940 

7 Ingen lokalkjente husker denne skredhendelsen vist i NVE Atlas 

8 Fangvollen er bygd rundt 1995, H = ca. 6 m, ca. 3:1. Stopper trolig opptil 1000 års 

9 Flere naust ble for lenge siden spylt ut på sjøen av et snøskred her. 

10 Et nytt snøskred i 1968 traff hjørnet av låven. 

11 Sørpeskred kommer ut på denne vifta hvert 10. - 20. år 

12 Snøskred herfra gir skredvind, men ingen fortalte om skader ifm. det 

13 
Steinsprangblokker har mange ganger kommet ut på åkeren her, men "aldri" helt til 
vegen 

14 Bygd mellom 1910 og 1930, aldri skredskadet 

15 Snøskred går omtrent ned hit, og gir skredvind 

16 
Skjerfonna, kan "gå" alene eller sammen med de to løpene rett øst, kjent som 
Brekkefonna, ved at hele det lange løsneområdet går samtidig 

17 Ledevollen er ca. 25 år gammel 

18 Dette skredet gir skredvind (ikke uforventet..) 

19 Denne banen har gitt snøskred omtrent ned til vegen 

20 
Gammelt kaihus ble tatt av snøskred i 2004, gjenoppbygd med en liten ploggmur inntil 
bakveggen 

21 Snøskred over veien hver 10.-20. år. En gang demmet det opp elva. 

21 Bebyggelsen her er fra ca. 1650, og har aldri fått skader 

22 Snøskred har gått ned omtr. hit, og grener ble blåst på tomta til Nordheim 

23 
Grunneier fortalte at 2,5m snø på tomta ikke er sjelden, og at når dette skjer er det ved 
Kolås 3,5 - 3,6 m snø. Videre fortalte han at 1 m snøtilvekst på et par dager med snøvær 
er rel. vanlig. 

24 
En lokalkjent fortalte at snøskred gikk ut på veien flere ganger når han var ung, sist i 
1979 med ca. 3m tykke snøskredmasser. 
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GPS-pkt. Notat 

109 Flomskredavsetning 

110 Skredvifte (flomskredavsetning) 

111 Nedskåren bekk, renner på fjell 

112 Flomskredløp 

113 Gammel ledevoll av stein, H = 2 - 2,5 m, altfor slak 

114 Gammel ledevoll av stein, H = 1 - 1,5 m, bare 10 - 15 m lang og altfor slak 

115 Skjæring viser overkonsolidert (steinhard) leirig morene med mye stein. 

116 Skjæring viser overkonsolidert (steinhard) leirig morene med mye stein. 

117 Liten utglidning / erosjonssår 

118 Mulig steinsprang- / jordskredavsetning 

119 Mye stein ligger løst i elveløpet 

120 Avrundet steinblokk (antatt morene) 

121 2 blokker på ca. 2 m3 (antatt steinsprang) 

122 1 blokk på ca. 50 m3 (antatt steinsprang) 

123 Flere blokker på ca. 1 - 5 m3 (antatt steinsprang) 

124 1 blokk på ca. 20 m3 (antatt steinsprang) 

125 1 blokk på ca. 2 m3 (antatt steinsprang) 

126 Skjæring i morena 

127 Steinsprangblokk på 2 m3 (ser ut å være den som har gått lengst i området) 

128 Største blokk i området, ca. 70 - 90 m3 

129 Omtr. utkant av skredvifte 

130 Avskjærende grøft med liten voll (H = 1,5m) 

131 Bekk går i et 400 mm rør 

132 Relativt mye løst steinmateriale i løpet nedenfor vegen. Bekken renner på fjell ovenfor vegen. 

133 Gammelt jordskredsår ned mot elva 

134 Mulig, gammelt jordskredsår i veikanten 

135 Noen antatte steinsprangblokker ovenfor og nedenfor vegen 

136 1 blokk på 4 - 5 m3 

136b 4 - 5 blokker på 3 - 8 m3 

137 Svært mange steinblokker opptil 4 - 5 m3 i hele skråningen 

138 
Vel bygd fangvoll, H = 7 m. Rett ovenfor vollen, ser man mange blokker opptil 20 - 25 m3. Slike 
blokker antas å ha kommet ned til der hotellet står. 

139 Sørlig ende av fangvollen 

140 1 steinsprangblokk på 4 - 5 m3 
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141 Urfot 

142 Ingen ferske blokker i ura 

143 3 - 4 avløste blokker på 20 - 50 m3, relativt ustabile 

144 Rygg som vurderes å kunne stoppe steinsprang 

145 5 - 6 m dyp nedskjæring 

146 Fot av en liten vifte som ligger på en større vifte 

147 Skjæring viser sandmatrise med avrundede blokker, uten lagdeling, imbrikasjon el. sortering. 

148 
Skjæring viser sandmatrise med grus og stein, kun en antydning til lagdeling. Antatt ytre del av en 
flomskredavsetning. 

149 1 steinsprangblokk på 25 - 30 m3 

150 1 steinsprangblokk 

151 1 steinsprangblokk på 15 m3 

152 1 steinsprangblokk på 2 - 3 m3 

153 1 steinsprangblokk på 8 m3 

154 
Ovenfor dette punktet er det ca. 1 blokk på 5 - 10 m3 per 30m bredde, dvs. proxy for 5.000 års 
sone 

155 Noen store blokker (5 - 10m3) men med ca. 30 m mellomrom 

156 Outrunner-blokk på ca. 50 m3 

157 Outrunner-blokk på ca. 10 m3 

158 Outrunner-blokk på ca. 10 m3 

159 En steinsprangblokk på ca. 50 m3 og mange mindre 

160 1 steinsprangblokk på ca. 10 m3 + 1 på 3 m3 

161 Avskjærende grøft, men har neppe noe volleffekt 

162 Markert nedskjæring, stedvis til fjell 

163 1 steinsprangblokk på 3 m3 

164 Gammel ledevoll av stein bygd oppå en naturlig levee, H 1 - 1,5 m 

165 Gammel ledevoll av stein bygd oppå en naturlig levee, H 1 - 1,5 m 

166 Vestlig ende av en 2 m dyp avskjærende grøft 

167 Bekkeløp med tegn på nylig massetransport 

168 Løp med mye tegn på nylig massetransport 

169 Blokk av usikker opprinnelse på 100 m3. Ser ikke ut å kunne remobiliseres. 

170 Erosjonspunkt i Koldelva 

171 Erosjonspunkt i Koldelva 

172 Erosjonspunkt i Koldelva 

173 Omtr. nedre grense av området rikt av steinblokker 

174 Svært stor rund blokk (minst 5 m i diam.) opptar stor del av ravinen. 

175 Veldig liten overhøyde på yttersiden av svingen i bekken. Flomfare som et minimum. 

176 Vollen er 7 - 8 m høy, veldig bratt på støtsiden 
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177 Plogvollen er 3 - 4 m høy 

178 Vollen er 6 - 8 m høy, ca. 20 år gammel, etter vurd. av E. Anda 

179 Ledevollen er opptil 3,5 m høy, med en liten 1m høy ledevoll innenfor 

180 Bekken renner på fjell (gjelder ca. 100m nedstrøms) 

181 6 - 7 m høy moreneskjæring 

182 Hogstfelt med rel. stor ruhet. Løsneområde for snøskred 1/5000 

183 4 - 5 m høy ledevoll, 45 grader bratt, fra 1979 

184 
På vifta er det noen små leveer, men mye av vifteformen ser ut å skyldes en underliggende 
fjellrygg + noe morene 

185 
Mye løs stein i bekkeløpet, samt falne trær. En propp av stein ligger i øvre del av vifta. Godt 
potensiale for skred ut av elveløpet. Store leveer + historikk 

186 
Skjæring ovenfor veien, i en lang strekning, viser finkornet morene med noe stein, med et 0,5 - 1 
m tykt humusholdig topplag, og grunnvann siger ut ved overgangen mellom dem 

187 5,5 m høy fangvoll 

189 
Her ser det på skyggekartet og litt eldre flyfoto ut som det er en ledevoll. Befaring viser hauger av 
jord og en slags dumpeplass, inkl. en "slags voll", litt over 1 m høy, men ingen ordentlig skredvoll 

466 Små stein i bekk. Erosjon? 

467 Tydelig lobe 

468 Ytterkant av store steinsprangblokker, 5x3x3 m3. Flomskredavsetninger oppe på vifta.  

469 Steinsprangblokk, 1,5x1,5x2,5. Bare få blokker rundt punktet.  

470 Blokk, 6x4x4 m3 

471 3 store blokker, 5 m3. Steinsprang? 

472 Tett med store blokker, 3-5 m3. 

473 Morene med grove blokker. Steinskred? 

474 Flomskredavsetninger, relativ ferske, kanskje 50 år? 

475 Mange store blokker, opptil 50 m3. 

476 Aktiv erosjon i flom/flomskred løp/bekk. Løp på begge sider, men de er ikke aktive.  

477 Bekk, nedskjært, men ikke tegn på erosjon og flomskred.  

478 Skredvifte? Slak nederst. 

479 Steinsprangblokk på 6 - 8 m3 

480 Bekkeløp med tydelig stor vannføring i vår.  

481 Bekkeløp med tydelig stor vannføring i vår. Ikke så mye som 480. 

482 
Den ene bekken ned til Storelva. Tidvis stor vannføring/flom. Løsmasser tilgjengelige for 
transport.  

483 Mest vannføring.  

484 2 erosjonspunkter langs elv/bekk.  

485 Moreneskjæringer, løp er erodert.  

500 Planlagt plassering nytt sprengstofflager 

485 Moreneskjæringer, løp er erodert.  



Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

123 

 

1543  Mulig skredvifte med nedskåren bekk. Ca. 1/5000? 

 



 

 

 

 

 

VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1,  

Barstadvik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Østlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 

 

Figur 2. Vestlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 



 

Figur 3. Aktiv elveerosjon og utglidninger i terrassekanten på østsiden av Storelva. 

 

  

Figur 4. Gammel ledevoll av stein bygd langs Husgjølet, ved Hjellen. 

 



 

Figur 5. Løsneområder for snøskred ovenfor den østlige delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 6. Løsneområder for snøskred ovenfor den østlige delen av kartleggingsområdet. 

 



 

Figur 7. Løsneområder for jordskred i starten av gjelene på østsiden av kartleggingsområdet (piler). 
 

 

Figur 8. Gjelene på østsiden av kartleggingsområdet, synlige som spor i vegetasjonen. 

 



 

Figur 9. Nedre del av et av gjelene på østsiden av kartleggingsområdet. 

 

Figur 10. Lobe- og tungeformer tolket som jord- og flomskredavsetninger i utløpet av gjelene på 
østsiden av kartleggingsområdet. 



 

Figur 11. Bratte terrassekanter med tegn på gamle utglidninger, spesielt på østsiden av området. 

 

 

Figur 12. Stor moreneblokk som ligger midt i Husgjølet, på ca. 75 – 80 moh. 
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Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 1 - Barstadvik

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 1E (3b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 1 - Barstadvik

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 1E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred ≥ 1/100

Faresone skred ≥ 1/1000

Faresone skred ≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-12-22

Bakgrunnskart © Kartverket Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 1 - Barstadvik

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 1F

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 1 - Barstadvik

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 1G

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 1 - Barstadvik

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 1H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 2A – Fotobilag område 2,  

Masdal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Vestlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 

 

Figur 2. Midtre del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 



 

Figur 3. Østlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Brua der Storegjølet går under E39. En ledevoll ligger ovenfor vegen, og en tørrmur med 
ledevollfunksjon ligger videre nedover i skredløpet (Figur 5, nedenfor). 



 

Figur 5. Tørrmur som utgjør siste del av sikringstiltaket som skal lede skred fra Storegjølet forbi huset 
synlig i bakgrunnen. 

 

 

Figur 6. Gjerdefonngjølet (rød pil) og Blieigjølet (gul pil), ovenfor den sørvestlige delen av området. 

 



 

Figur 7. Nylige og til dels aktive utglidninger i flere gjel (i sirkler). 

 

 

Figur 8. Flomskredavsetninger med typiske tunge- og lobeformer (leveer), på ca. 120 moh. ovenfor 
Masdal og Vegane. 

 



 

Figur 9. Gamle steinrøyser, med antatt, påtenkt ledevollfunksjon, bygd med stedlige steinmasser på ca. 
70 moh. ovenfor Foten og Holmakeren. 

 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2B

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2C

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Tidligere rapporter

Skredbane

Skredkant

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Sikringstiltak (observert)

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angit

Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Tidligere rapporter

Skredbane

Skredkant

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Sikringstiltak (observert)

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angit

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Registreringskart
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2D

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
(DEM 2m)

Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E1 (b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E (3a)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E (3b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2F

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2G

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 2 - Masdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3,  

Nordre Vartdal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Nordøstlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 

 

Figur 2. Sørvestlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 



 

Figur 3. Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, i nordøst. 

 

Figur 4. Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, i sørvest. 

Ospegjølet 

Tvaugyla 



 

Figur 5. Antatt steinsprangmateriale som har rullet lenger enn foten av Gråura, i fjellsiden nordøst for 
kartleggingsområdet. Steinura vises til venstre. 

 

 

Figur 6. Dronebilde av skrentene som utgjør kildeområder for steinsprang og muligens steinskred, ved 
Hamrane. 



 

Figur 7. Kildeområder for steinsprang og muligens steinskred ved Hamrane, sett ovenfra. 

 

Figur 8. Kildeområder for steinsprang og muligens steinskred ved Hamrane, sett fra siden (sør). 



 

Figur 9. Kildeområder for steinsprang på sørsiden av Vartdalhornet og Masdalhornet. 

 

Figur 10. Kildeområder for steinsprang på nordsiden av Vardehornet. 



 

Figur 11. Nedre del av skrentene på nordsiden av Vardehornet, med relativt lite steinsprangavsetning. 

 

Figur 12. Nedre del av skrentene på nordsiden av Vardehornet, med relativt lite steinsprangavsetning. 



 

Figur 13. Skrentene ved Litlenakken og Longshammaren, med diffuse kildeområder for steinsprang. 

 

 

Figur 14. Løsneområder for snøskred i dalsiden nordøst for kartleggingsområdet (blå polygoner). 



 

Figur 15. Løsneområder for snøskred i dalsiden sørvest for kartleggingsområdet (blå polygoner). 

 

 

 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3B

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3C

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Skredbane

Skredkant

Tidligere rapporter

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder snøskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Kildeområder steinskred

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Sikringstiltak (observert)

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

2022--04-06 Kalle Kronholm Hans Grue og
Kristin Lome



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinskred

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinskred

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E (3a)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E (3b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred ≥ 1/100

Faresone skred ≥ 1/1000

Faresone skred ≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred



Kartlagt område

Faresone skred ≥ 1/100

Faresone skred ≥ 1/1000

Faresone skred ≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred



Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 3 - Nordre Vartdal

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 4A – Fotobilag område 4,  

Follestaddalen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Dalsiden ovenfor Brungot og Brudavollen, i vest, sett fra drone. Grøthornet og Egga i 
bakgrunnen. 

 

Figur 2. Dalsiden ovenfor Brudavollen, Barstadbrauta og Barstad, med Grøthornet i bakgrunnen, til 
venstre. 

Barstadbrauta 

Brudavollen 

Barstad 

Brudavollen 

Brungot 



 

Figur 3. Dalsiden ovenfor Tuteplassen, der dalføret dreier fra V-Ø retning til SV-NØ retning. 

 

 

Figur 4. Dalsiden ovenfor Kyrkjevollane og Rebbestad, sett fra nord. 

Rebbestad 

Rebbestad 

Kyrkjevollane 

Tuteplassen 



 

Figur 5. Dalsiden ovenfor Litlesæter. Rebbestad ligger rett utenfor bildet, til venstre. 

 

 

Figur 6. Dalsiden ovenfor Litlesæter, Fyldalen og Fonna. 

 

Litlesæter 

Fonna 
Fyldalen

n 

Geitafossen 

Brytingsgrova 
Heimsteberggjølet 

Vassdalen 



 

Figur 7. Dalsiden ovenfor Halvardset, Myklebust, Ottahaugen, Haugset og Nordheim, sett fra sør. 
Innerst i dalen ser man mot Kolåsen, med Sætreegga (1086 moh.) i bakgrunnen.  

 

 

Figur 8. Dalsiden ovenfor Langemyra, Ottahaugen, Haugset og Nordheim, til høyre, og den over 
Fyldalen, Langstøylen, Årsætra, til venstre. Innerst i dalen ser man mot Kolåsen, med Sætreegga 
(1086 moh.) i bakgrunnen.  

Nordheim 
Haugset 

Ottahaugen 
Langemyra 

Myklebust 

Holetun 

Fyldalen 

Årsætra 

Nordheim 

Haugset Ottahaugen Langemyra 

Myklebust 

Holetun 

Halvardset 

Bøgelia 



 

Figur 9. Dalsiden ovenfor Årsætra, med Årsæterhornet i bakgrunnen, og Kjærhaugen og Kolåsen 
nederst, i forgrunnen.  

 

Figur 10. Dalsiden ovenfor Årsætra, Langstøylen og Fonna, sett fra sørvest. 

Årsætra 
Langstøylen 

Fonna 

Geitafossen Ljøsåa 

Årsætra 

Kjærhaugen 

Kolåsen 

Ljosåa 



 

Figur 11. Dalsiden ovenfor Kolåsen. 

 

 

Figur 12. Dalsiden ovenfor Øyahaugen, Nygarden, Øy og Holmen. 

Øyahaugen 

Øy 
Holmen 



 

Figur 13. Skrentene ovenfor Holetun og Nordheim (Skjelhammaren), sett fra nord. 

 

 

Figur 14. En av ledevollene nedenfor Bytinggrova (husnr. 477). 



 

Figur 15. Skrentene ovenfor Tuteplassen, med avløste partier markert av piler og i sirkelen. 

 

 

 

Figur 16. Løsneområder for snøskred ved Egga, ovenfor Brungot, Brudavollen og Barstadbrauta. 



 

Figur 17. Løsneområder for snøskred («Breidefonna») ovenfor Rebbestad og videre mot Litlesæter. 

 

 

Figur 18. Flere løsneområder for snøskred i Vassdalen, som kan gå ned langs Bytingsgrova (der 
bekken renner). Sørpeskred og flomskred er også aktuelle i samme løp langs elva. 



 

Figur 19. Løsneområder for snøskred på Rotebergshornet og ved Ljøsåa. Sørpeskred er også aktuelt 
langs elva. 

 

Figur 20. Løsneområder for snøskred på Årsæterhornet. Sørpeskred kan også forekomme langs de 
bratte gjelene som går ned mot venstre i bildet. 



 

Figur 21. Nedre del av snøskredbanen som følger Storegjølet, med skredsnø på vifta i foten av fjellet. 
Tjennemyra ligger nederst i bildet, i midten. 

 

Figur 22. Løsneområder for snøskred på nord- og nordvestsiden av Sandhornet. I området til høyre er 
også sørpeskred spesielt aktuelt. 



 

Figur 23. Harpedalselva (t.v.) og bekken som følger Litlefonna (i midten av bildet), begge mulige løp 
for sørpeskred og flomskred. 

 

Figur 24. Midtre og øvre del av Myklebustelva. 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4B

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4C

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Aktiv erosjon (linje)

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Kildeområder steinskred

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sikringstiltak (observert)

Rygg

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

Snøskredhendelser (annen infokilde)



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Aktiv erosjon (linje)

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Kildeområder steinskred

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sikringstiltak (observert)

Rygg

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

Snøskredhendelser (annen infokilde)

Kalle Kronholm Hans Grue og
Kristin Lome



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Aktiv erosjon (linje)

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Kildeområder steinskred

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sikringstiltak (observert)

Rygg

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

Snøskredhendelser (annen infokilde)

Kalle Kronholm Hans Grue og
Kristin Lome



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Infopunkt

Aktiv erosjon (linje)

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Kildeområder steinskred

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sikringstiltak (observert)

Rygg

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

Snøskredhendelser (annen infokilde)

Kalle Kronholm Hans Grue og
Kristin Lome



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E1 (1)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E1 (2)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E2 (1)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E2 (2)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3a1)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3a2)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3a2)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3b1)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3b2)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS:E, "skredvind", Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS:E, "skredvind", Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Lufttryk fra snøskred
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E (3c)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E4 (1)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4F1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4F2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4F3

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4G1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4G2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4G3

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 4 - Follestaddalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 5A – Fotobilag område 5,  

Rystemarka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Vestlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 

 

Figur 2. Osdalen, som utgjør påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet.  



 

Figur 3. Skrentene kjent som Svarthammeren, ovenfor kartleggingsområdet (til høyre i bildet).  

 

Figur 4. Skråningen på østsiden av Oselva, like utenfor kartleggingsområdet (Osdalen til høyre).  

 



 

Figur 5. Brå svinger i løpet til Oselva, indikert av piler.  

 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5B

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5C

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angit

Snøskredhendelser (annen infokilde)

Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angit

Snøskredhendelser (annen infokilde)

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Registreringskart
Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5D

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5E2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5E (3a)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5E (3b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred ≥ 1/100

Faresone skred ≥ 1/1000

Faresone skred ≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5G

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 5 - Rystemarka

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 5H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 6A – Fotobilag område 6,  

Åmdalen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot sør. 

 

 

Figur 2. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot nord. 



 

Figur 3. Sørvestsiden av Åmsnipa (527 moh.), ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 4. Sørvestsiden av Åmsnipa (527 moh.), ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet. 



 

Figur 5. Stort flatt område ovenfor den midtre delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 6. Stort flatt område ovenfor den midtre delen av kartleggingsområdet. 



 

Figur 7. Nedre del av Vielva, med en liten utglidning forårsaket av elveerosjon (gul pil). 

 

Figur 8. Nedre del av Vielva, med en liten utglidning forårsaket av elveerosjon (gul pil). 



 

Figur 9. Halsen (348 moh.), ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet. 

 

Figur 10. Halsen (348 moh.), ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet. 



 

Figur 11. Kildeområder for steinsprang ovenfor Åmboen. 

 

Figur 12. Den bratte ravinen ovenfor Åmboen (ca. 220 moh.). 

 



 

Figur 13. Morene i skjæringer langs vegen ovenfor Åmboen (ca. 210 – 230 moh.). 

 

 

Figur 14. Fylling med fot i flomløpet til Vielva, like nedenfor Sagfossen. 

 

 

 

 

 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6B

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6C

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

GPS-punkt

Aktiv erosjon (linje)

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

2022-04-07 Kalle Kronholm Hans Grue og
Kristin Lome



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E (3a)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred uten
dagens skog

Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E (3b)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6F

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

Kartlagt område

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/100

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/1000

Faresone skred, årlig sannsyn.≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-08-27

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i Vedl. H

Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6G

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

Kartlagt område

Skog med bremsende funksjon for skred

Skog med skredforebyggende funksjon

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 6 - Åmdalen

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 7A – Fotobilag område 7,  

Øye. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 1. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (N-side) tatt fra drone. 

 

Figur 2. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (N-side) tatt fra drone. 

Bekstudjølet 

Gråstadjølet 

Gråstadjølet 

Brekkeelva 



 

Figur 3. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (N-side) tatt fra drone.  

 

 

Figur 4. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (N-side) tatt fra drone. Brekkelva synes i midten. 



 

Figur 5. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (S-side) tatt fra drone.  

 

 

Figur 6. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (S-side) tatt fra drone. Kolåa og Konedalen vises i 
midten av bildet. 

Holåa 

Holåa 



 

Figur 7. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (S-side) tatt fra drone. Tverråa vises til venstre. 

 

 

Figur 8. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (S-side) tatt fra drone. Tverråa vises til høyre. 

Tverråa 

Tverråa 



 

Figur 9. Gråstadjølet, med årets skredmasser på vifta og ledevoll ved rotepunktet på vifta (gul pil). 

 

Figur 10. Snøskredmasser på vifta til Gråstadjølet, der det er bygd en ledevoll (stiplet linje). 

Bekstudjølet 

Gråstadjølet 



 
Figur 11. Sørsiden av Slogen sett fra done, oppover, med flere store klippebånd i overheng. 

 

Figur 12. Kildeområder for steinsprang og steinskred på sørsiden av Slogen. 



 

Figur 13. Kildeområder for steinsprang og steinskred på sørsiden av Slogen. 

 

Figur 14. Kildeområder for steinsprang og steinskred på sørsiden av Slogen (rett vest for Gråstadjølet). 



 

Figur 15. Kildeområder for steinsprang og steinskred på sørsiden av Slogen (rett vest for Gråstadjølet). 
Fangvollen ved Union Hotel er indikert av pilen. 

 

 

Figur 16. Fangvoll mot steinsprang i foten av steinura ved Union Hotel. 



 

Figur 17. Skjæring i foten av steinura bak Union Hotel, med blokker opptil 20 m3. 

 

Figur 18. Skrentene øst for Gråstadjølet, kjent som Bjønnaflåa, med steinur i foten. 

 



 

Figur 19. Ytre del av skrentene øst for Gråstadjølet (Bjønnaflåa), med steinur i foten og en del blokker 
som har gått lenger ut. En gapahuk planlegges bygd i området markert i ovalen. 

 

Figur 20. Skrentene øst for Gråstadjølet, kjent som Bjønnaflåa. 



 

Figur 21. Midtre del av skrentene øst for Gråstadjølet, kjent som Bjønnaflåa. 

 

 

Figur 22. Nedre del av skrentene øst for Gråstadjølet, kjent som Bjønnaflåa. Bildet viser skrenten like 
ovenfor der gapahuken tenkes oppført. 

 

 



 

Figur 23. Nedre del av dalsiden ovenfor Lunheim (gården nederst i midten av bildet). 

 

Figur 24. Øvre deler av Gråstadjølet, med store løsneområder for snøskred, spesielt til venstre for 
løpet. 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7B

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7C

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Infopunkt

GPS-punkt

Skredbane

Skredkant

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Kildeområder steinskred

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sikringstiltak (observert)

Rygg

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

Kartlagt område

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Infopunkt

GPS-punkt

Skredbane

Skredkant

Tidligere rapporter

Løsneområder snøskred

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Kildeområder steinskred

Steinsprang/Steinskredavsetning (ur)

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sikringstiltak (observert)

Rygg

Skredhendelser (NVE Atlas)

Steinsprang / Steinskred / Fjellskred

Snøskred / Sørpeskred

Løsmasseskred

Flomskred

Jordskred

Ikke angitt

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Registreringskart
Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7D

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonspolygoner

RAMMS jord- og flomskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Jord-/flomskred
Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7E1

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

Kartlagt område

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (5m3)

<= 2

2 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang /
steinskred

Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7E2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7E (3a1)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

Skog med bremsende effekt

Skog med snøskredforebygg. effekt

RAMMS snøskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Alfa/Beta, skredbane

Alfa/Beta, utløpspunkt

A

A -1std

A  -2std

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Snøskred under
dagens skogforhold

Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7E (3a2)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS:E, "skredvind", Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområde snøskred (Large, 300yr)

Løsneområde snøskred (Medium, 300yr)

Løsneområde snøskred (Small, 300yr)

RAMMS:E, "skredvind", Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Lufttryk fra snøskred
Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7E (3c)

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMS sørpeskred, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser

2021-06-04

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging i Ørsta kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred
Kartleggingsområde 7 - Øye

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 7E4

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone skred ≥ 1/100

Faresone skred ≥ 1/1000

Faresone skred ≥ 1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred



Notat 

 

 

Skred AS 
Torget 3 
3570 Ål 

Foretaksregisteret: 
NO 914 596 890 MVA 
Konto nr.: 2320 17 26158 

T: 455 11 222 
E: post@skred.as  
W: www.skred.as  

 

Oppdragsgiver Navn 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Kontaktperson 
Yngve Midtun 

Oppdrag Nummer og navn 
21271 Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte 
områder 

Oppdragsleder 
Kalle Kronholm 

Dokument Nummer 
21271-02-1 
Utført av 
Kalle Kronholm 

Dato 
2021-12-22 
Kontrollert av 
Kristin Lome og Hans 
Grue 

 

 

Kommentarer til uavhengig 
kvalitetssikring 
1 Bakgrunn 
Vi har mottatt uavhengig kontroll av vår rapport 21271-01 som beskriver kartlegging av 

faresoner for skred for utvalgte områder i Ørsta kommune. Oppdraget er utført for NVE. Det 

er Multiconsult som har utført uavhengig kvalitetssikring (UK), beskrevet i deres notat 

«10226654-RIGberg-NOT-001».  

I kontrollen er det beskrevet flere punkt, som er inndelt i følgende grupper med 

kontrollstatus:  

- IG: Ikke godkjent, manglende samsvar/behov for avklaring. 

- ANM: Kontrollert med anmerkning, godkjent med forbehold. 

- OK: Kontrollert og godkjent med ev. kommentar. 

- IR: Ikke relevant. 

Vi har håndtert bare kommentarer som gjelder gruppene IG og ANM.  

2 Tilsvar 
I mangel på numre på kommentarer fra UK har vi kopiert inn teksten fra kommentarene og 

gitt våre svar i tabellen nedenfor.  

Versjon Dato Utført Kontroll Beskrivelse 

     

1 2021-12-22 KK KL og HG Original 



Oppdrag: 21271 Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 
Notat: Kommentarer til uavhengig kvalitetssikring 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  2/7 
 

2.1 Innledende kapitler 

Kapittel Kommentar fra UK Svar 

Skredhistorikk Jordskred i Barstaddalen 1926 er 
registret i NVE Atlas i 2012, OBJEKTID 
68385, dette er utenfor kartl.omr., men 
relevant. Er ikke kommentert i 
skredhistorikk (område 1, 4.1.3).  

Det er vel en diskusjon om hva 
som er «relevant», men 
hendelsen er nå beskrevet i 
avsnitt 4.1.3.  

 For skredhendelse på Nordre Vartdal, 
registrert i NVE Atlas (62050) er det ikke 
benyttet informasjon fra SVV 
(vegkart.atlas.vegvesen.no) om 
skredtype, volum etc. 

Vi kjente ikke denne 
databasen. Nå er det lagt inn 
tekst om hendelsen i 
områdebeskrivelsen, og 
databasen er referert 
innledningsvis.  

 Vassfonn på Rebbestad Follestaddalen, 
NVE Atlas (55523) ikke tatt med 
(generelt god ovesikt over skredhistorikk 
i dette området). 

Hendelsen er meget relevant, 
og nå tatt med i oversikten i 
avsnitt 4.4.3.  

 Flere snø- og sørpeskredhendelser rett 
vest for kartleggingsområdet på Øye 
(Høynesfonna) fra NVE Atlas og SVV 
vegkart kunne vært inkludert, særlig i 
forhold til vurdering av sørpeskred. 

Vi har nå kommentert flere av 
hendelsene fra SVV sin 
database i teksten, sammen 
med det punktet som allerede 
var beskrevet.  
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2.2 Delområde 1-Barstadvik 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

4.1.6.4 Jordskred er dim. skredtype for 
1/5000 på østsiden av dalen. Det er 
få løsneomr. for jordskred i reg. kart. 
I henhold til utredning i tekst burde 
kanskje dim. skredtype være 
flomskred (kombinasjon av 
jordskred i ravinene som utløser 
flomskred)?  

Det er nå beskrevet i teksten hvorfor vi 
har valgt å beskrive jordskred som 
dimensjonerende skredtype (utløst 
skredtype). I tillegg har vi tegnet flere 
løsneområder for jordskred i dalsiden.  

 Jordskred ved Erdalen (Skagjølet) er 
utenfor kartleggingsområdet men 
burder vært diskutert. Faresoner for 
jordskred er i overenstemmelse med 
dette. 

Jordskred i Erdalen 1 km sør for 
kartleggingsområdet er nå nevnt. Se også 
kommentar til «innledende kapitler» 
ovenfor. 

4.1.6.4 Overgangsformer mellom jord- og 
flomskred er diskutert med 
bakgrunn i utpregede ravineformer. 
Flomskred bør kanskje utgjøre dim. 
Skredtype for 1/5000 på østsiden av 
dalen (se jordskred)?  

Omtrent samme kommentar som over. Vi 
mener utløsningsformen skal være det 
som bestemmer dimensjonerende 
skredtype (til tross for at det ikke er det 
som nødvendigvis bestemmer 
skreddynamikk og utseende i 
utløpsområdet). Her er det primært 
jordskred, og derfor har vi gjort det 
valget. Denne typen diskusjon er mest 
akademisk, det som er viktig er at 
skredrelatert risiko fanges opp nederst i 
dalsiden.  

4.1.1 Avrenningsanalyse viser generelt 
små dreneringsområder. 
Stikkrenner/kulverter er ikke 
kommentert. 

Detaljert vurdering av kulverter er ikke en 
del av arbeidet ifølge veilederen. Da 
måtte man i så fall gjøre en detaljert 
hydrologisk og hydraulisk analyse i tillegg 
til observasjonene. Vi er ikke uenige i at 
det ville være en god øvelse, men da må 
veiledere endres. For skredvurderinger 
med de usannsynlige hendelser vi 
vurderer kan man kanskje anta at 
kulverter, uansett hvor fine de ser ut på 
befaring, ikke fungerer. Det er strengt tatt 
det MFD kartene viser.  
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2.3 Delområde 2-Masdal 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

4.2.1 Avrenningsanalyse (Figur 20). Større 
kulverter er dokumentert, ingen 
systematisk gjennomgang av 
stikkrenner/kulverter. 

Detaljert vurdering av kulverter er 
ikke en del av arbeidet. Se også 
kommentar til avsnitt 4.1.1 i 
delområde 1-Barstadvik ovenfor.  

 

2.4 Delområde 3-Nordre Vartdal 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

Vedlegg 
3F 

Faresonene for sørpeskred ved 
Ospegjølet, Tvaugyla har begrenset 
utløp (1/1000) i forhold til 
modellering og beskrivelse. 

Enig, også sett i lyset av mer informasjon 
om skredhendelsen nevnt i avsnitt 2.1, 
som vi tidligere ikke hadde detaljert 
informasjon om. Faresonene er nå justert 
med lenger utløp. Det gjelder spesielt 
ved Tvaugyla, men også Ospegjølet.  

Vedlegg 
3G 

Feil kart er benyttet, kartet er fra 
Barstadvika og er identisk med 
vedlegg 1G. 

Nytt kart lagt ved.  

Vedlegg 
3D 

Det er kartlagt betydelige mengder 
skredblokker i området tidligere 
kartlagt som morene (Reitane, 
nordøst). 
Mangler kildeområder for 
steinsprang (som er dim. skredtype 
i store deler av området) og 
sørpeskred. Mangler også noen 
løsneområder for jordskred (som 
dimensjonerer faresonene i vestlig 
del) 

Kildeområder for steinsprang og 
sørpeskred var ikke vist i vedlegget, men 
var tegnet inn. Det skal nå være ordnet. 
Det er også lagt inn flere løsneområder 
for jordskred.  
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2.5 Delområde 4-Follestaddalen 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

Vedlegg 
4D1-3 

Befaring kun langs veier/skogsveier. 
Løsneområder (stein/jord/flom) er ikke 
vurdert i terrenget. 

Det er ikke korrekt. På utvalgte 
steder var befaring utenfor stier 
og veger. Løsneområder er 
vurdert i terrenget, de fleste 
steder på avstand.  

 Overlappen på de tre reg.kartene i 
vedlegg er litt knapp, da alt terreng øst for 
kartleggingsområdet ikke er tatt med. 
Dette fører til at vi ikke ser om det er 
løsneområder for sørpe-, jord- og 
flomskred i området ved/øst for 
Myklebust. 

Nå er det lagt til enda et kart, 
nummer 4, som viser området øst 
for Myklebust.  

 Det mangler løsneområder for flomskred 
vest og sørvest for Øyahornet 
(dim.skredtype) 

Lagt til.  

 Det mangler løsneområder på sørsiden av 
Grøthornet (dim.skredtype) 

Vi er usikre på hvilke 
løsneområder som mangler. Det 
er løsneområder for alle 
dimensjonerende skredtyper langs 
dalsiden (snøskred, flomskred, 
jordskred, sørpeskred og 
steinsprang).  

 

2.6 Delområde 5-Rystemarka 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

Vedlegg 
5D 

Begrenset befaring 
langs nedre del av 
skogsvei. 

De nedre deler av elveløpet ser man godt fra veg og 
skogsveg. Elveløpet ovenfor kartleggingsområdet er 
studert med drone.  

 



Oppdrag: 21271 Ørsta – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 
Notat: Kommentarer til uavhengig kvalitetssikring 
Dokument nr.: 21271-02-1. Dato: 2021-12-22  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  6/7 
 

2.7 Delområde 6-Åmdalen 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

Vedlegg 
6D 

Befaring har vist 
bekkenedskjæringer. 

Vi er usikre hvordan forstå og håndtere denne 
kommentar. Det er vist mange 
bekkenedskjæringer i kartet.  

 Mangler løsneområde for 
flomskred i nord. 

Lagt til løsneområder for flomskred.  

 Mangler løsneområde for 
jordskred i nordlige/midtre 
deler. 

Lagt til løsneområder for jordskred.  

 Løsneområde for jordskred og 
steinsprang må utvides 
dersom dette skal være 
dimensjonerende skredtype i 
sør.  

Lagt til løsneområder for steinsprang og 
jordskred.  

 Mangler 
steinsprangavsetninger i 
sør(?) 

Fra rapporten: «Nedenfor disse skrentene er 
det ikke registrert sammenhengende steinur, 
og fotbefaring på vegen som kutter skråningen 
på ca. 150 – 180 moh., har ikke avdekket noe 
som med sikkerhet kunne tolkes som 
steinsprangmateriale. Selv tatt høyde for at 
noen blokker, grunnet tett skog, ikke ble 
oppdaget, vurderes steinsprang derfor å kun 
ha betydning for 5000 års faresone i denne 
delen av kartleggingsområdet.» 

 Sikringstiltak, rygg og blokk 
med usikkert opphav er i 
tegnforklaring, men ikke i 
kart. 

Endret.  

 

2.8 Delområde 7-Øye 

Avsnitt Kommentar fra UK Svar 

4.7.6.1 Sett i forhold til store løsneområder er 
ikke faren for steinskred med lenger 
utløp enn steinsprang diskutert 
grundig for 1/1000 og 1/5000. 
Manglende historikk og avsetninger 
forsvarer dette til en viss grad. 

Det er riktig at steinskred ikke er 
diskutert i detalj, men det er 
undersøkt og nevnt. Vi fant ingen 
grunn til å diskutere det mer, gitt at vi 
ikke finner indikasjoner på at det er 
en skredtype som er aktuell.  

Vedlegg 
7F 

Faresoner ved Lunheim bør tilpasses 
terrenget bedre. Nå ser de upåvirket 
ut av den nesten 15 m høye kollen. 
Modelleringer viser at de fleste 
steinsprang stopper i gropen (før 
kollen). 

Enig. Den er nå justert for bedre å 
reflektere terrenget.  
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3 Konklusjon 
Med justeringene gjort i revidert rapport 21271-01-2 mener vi å ha håndtert samtlige 

kommentarer merket ANM og IG i vurderingene fra UK.  
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