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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, beredskap 
mot skred og eventuelle behov for sikringstiltak.  

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 Ålesund 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 snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred er kartlagt. 

Førde, juni 2022 

Lars Harald Blikra 
seksjonssjef 
Seksjon for skred

Brigt Samdal  
direktør 
Skred- og vassdragsavdelingen  

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Sammendrag 

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

De kartlagte områdene er 1 - Steinset, 2 - Høyvika, 3 – Reitegjerdet-Reiten, 4 - Reiakvam, 5 – 

Heggebakk-Nesvika og 6 - Skodje. 

Hovedfunn 

Felles for flere av de kartlagte områdene er en beliggenhet nær havnivået, moderate høydeforskjeller og 

få registrerte skredhendelser. Dalsider og skråninger har en terrenghelning som tilsier at skred kan 

forekomme. Det er registrert moderat til lite skredmateriale. Det er i hovedsak godt utviklet skog i mulige 

løsneområder og skredbaner for snø- og sørpeskred, 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. 

Steinsprang og dels jord- og flomskred er de vanligste dimensjonerende skredtypene under dagens 

forhold i de kartlagte områdene. 

Resultatene fra kartleggingen viser at kun 1 bolig (GBnr. 505/6) ligger innenfor 1/1000-faresonen. I 

tillegg lå også en nylig revet fritidsbolig (GBnr. 30/30) lokalisert 10 meter nord for kartleggingsområde 3 

innenfor denne 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. 
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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 Ålesund kommune rulleres.  

Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunene har ingen klar 

juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den lokale beredskapen i medhold 

av sivilbeskyttelsesloven.  

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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1. Innledning 
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Ålesund 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 
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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 Ålesund 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. Begrepet løsmasseskred 

kan benyttes der det ikke er vesentlig for setningens meningsinnhold å skille mellom jordskred og 

flomskred. 

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 de seks områdene vist i Figur 1. De 

kartlagte områdene er: 1 - Steinset, 2 - Høyvika, 3 – Reitegjerdet-Reiten, 4 - Reiakvam, 5 – Heggebakk-

Nesvika og 6 - Skodje. 

 

 

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. 

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 
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kartlagte området, og inkluderer generelt nedbørfeltene 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. 

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 

Skredfarekartleggingen utført i Ålesund kommune gjelder til sammen ca. 7 km dalsider med 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 med moderate 

til middels høydeforskjeller fra i underkant av 100 meter og opp mot 3-400 meter, der nedre del av 

områdene avgrenses av strandlinja ned mot fjorder eller Brusdalsvatnet. Høyeste punkt over de ulike 

kartleggingsområdene er 202-576 moh.  

 

 
Figur 2: Berggrunnskart kartlagt i målestokk 1:250.000 over de kartlagte områdene 
(https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/). Rød sirkel viser det ustabile fjellpartiet Rambjøra. 

https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
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Områdene omfatter skråninger for det meste med blottet berggrunn, og tynt løsmassedekke, der 

eksposisjonen for alle områder bortsett fra område 2, i grove trekk er mot sør. Område 2 er eksponert mot 

nordvest. Skoggrensa er omtrent i fjelltopphøyde og de aktuelle dalsidene er i all hovedsak skogdekket, 

med unntak av noe innmark/beitemark, skrenter og hogstfelt. 

 

Berggrunnen i kartleggingsområdene er kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (NGU, 

2021a), og består i hovedsak av noe amfibolitt, men ellers for det meste ulike gneiser – granittisk, 

glimmerrik og migmatittisk (Figur 2). Berggrunnen i alle områdene, bortsett fra område 4, består av 

nokså resistente bergarter. Område 4 ligger i utkanten av et område med glimmerholdige bergarter, noe 

som muligens kan gi økt sannsynlighet for steinsprang i den østlige delen av området, men ikke i 

betydelig grad under disse forholdene. Mer detaljerte kartutsnitt i målestokk 1:50.000 gir i liten grad 

ytterligere geologisk informasjon som har betydelig innvirkning på vurdering av 

steinsprangsannsynligheten i de ulike områdene. Det er derfor ikke vurdert nødvendig å vise ytterligere 

berggrunnskart i hvert område-kapittel. Rambjøra (Figur 2) er det nærmeste ustabile fjellparti i dette 

området (Avsnitt 4.3.2). 

 

Løsmassedekket er også kartlagt i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (NGU, 2021b). NGUs løsmassekart 

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

målestokk opptil 1:50.000 gir i begrenset grad informasjon om avsetninger og terrengformasjoner som 

kan relateres til skredaktivitet under disse forholdene. Målestokken er imidlertid ikke egnet til å gi 

detaljert informasjon på kildeområde- og skredbanenivå. Også derfor er vurderingen av avsetninger og 

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

grense (MG) er ved kote 45 i Spjelkavik, og ved kote 82 ved Ørskog, og det er stedvis påvist under 

befaring avsetninger som kan inneholde løsmasser i leir/silt-fraksjonene under MG. Disse var ofte 

overkonsoliderte. 

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 

flere av de lokale meteorologiske stasjonene har alt for korte dataserier til å kunne gi robuste analyser av 

ekstremt vær med gjentaksintervaller av relevans for skredfarekartlegging. I noen tilfeller ligger 

stasjonene med lange tidsserier også relativt langt fra de kartlagte områdene, og lavere eller høyere i 

terrenget 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 posisjon er gitt i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Oversikt over de benyttede meteorologiske stasjonene. 

Stnr. Navn I drift fra I drift til Hoh Breddegrad Lengdegrad 

60620 

GRØNNING 01.11.1972   312 62,3292 7,5134 

60800 

ØRSKOG 01.07.1895   5 62,4775 6,8167 

60810 LEBERGSFJELLET 01.11.2013  625 62,5158 6,8717 

60830 

SKODJE 01.01.1961 01.03.1980 26 62,5026 6,6862 

http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60620&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60800&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60800&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60830&la=es&co=MX
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60890 

BRUSDALSVATN II 01.12.1972   33 62,4654 6,4013 

60900 BRUSDALSVANN 01.01.1907 31.12.1972 188 62,4663 6,4639 

60945 

ÅLESUND IV 01.06.2009   15 62,4703 6,2108 

60970 

ÅLESUND III 01.04.1954 01.12.2004 136 62,4762 6,2015 

60990 

VIGRA 01.07.1958   22 62,5617 6,115 

61040 

HILDRE 01.07.1969 01.08.2019 13 62,6017 6,3187 

 

Månedsnormaler for periodene 1991-2020 viser at de mest relevante værstasjonene hadde 

middeltemperaturer over frysepunktet hele året (Figur 3).  Sammenlignet med forrige normalperiode 

1961-1990 viser middeltemperaturene på Vigra, som har måleserier som dekker begge normalperioder, i 

vintermånedene har økt med 0,8-1,5 grader, og årsgjennomsnittet med 1 grad. Om dette er reelle 

endringer, eller en følge av endringer i måleutstyr eller fysiske endringer rundt værstasjonen er for oss 

uvisst. Temperaturene gjenspeiler uansett at Vigra, og de kartlagte områdene ligger i et kystnært område. 

 

 

 
 

Figur 3: Månedsnormaler 1991-2020 for middeltemperatur. Data fra www.eklima.no.  

 

Når det gjelder månedsnormaler for nedbør i perioden 1991-2020 viser dataene at stasjonene hadde en 

normal årsnedbør som varierte mellom 1427 mm ved Grønning og 1859 mm ved Brusdalsvatnet II, 

fordelt over årets 12 måneder som vist i Figur 4. Nedbøren ved Brusdalsvatnet II var, ifølge normalene 

for perioden 1961-1990 lavere, 1760 mm. Disse nedbørmengdene er nokså store, noe som også er et 

uttrykk for områdets relativt kystnære beliggenhet. 
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http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60890&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60890&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60945&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60970&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=60990&la=es&co=MX
http://sharki.oslo.dnmi.no/eklimapub/servlet/ReportInfo?action=stationinfo&s=61040&la=es&co=MX
http://www.eklima.no/
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Figur 4: Månedsnormaler 1991-2020 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 mellom november og april, antas delvis å komme i form av perioder med både snø og regn. For 

disse vintermånedene ved de mest relevante stasjonene er den beregnede 3-døgns nedbør med 1000 års 

gjentaksintervall på mellom 151 og 213 mm, teoretisk tilsvarende på omtrent 150 – 210 cm nysnø (Tabell 

2). Det er store usikkerheter ved beregning av ekstremnedbør for så store gjentaksintervaller basert på 

dataserier som kun er 20 – 60 år lange, men er generelt et brukbart utgangspunkt for modellering av 1000 

års snøskred. I kystnære områder bør denne tilnærmingen benyttes med varsomhet. 

 

Figur 5 viser at fremherskende vindretninger i de samme vintermånedene er fra sørlig sektor ved Vigra, 

med tilleggskomponenter fra vest og dels fra øst. Til sammenligning er den vestlige komponenten 

sterkere ved Lebergsfjellet (625 moh.) (Figur 6), men tidsserien løper bare fra 2013. Topografiske 

forskjeller rundt de meteorologiske stasjonene og rundt mulige løsneområder for snøskred, bidrar ofte til 

at slike data nødvendigvis ikke er representative for de faktiske forholdene i løsneområdene. I Ålesund-

området viser lokal kunnskap at snøfall hovedsakelig kommer med vind fra vestlig og sørlig sektor, noe 

som stemmer brukbart med vinddata fra Vigra og Lebergsfjellet om vinteren. 
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Tabell 2: Beregnet 3-døgns nedbør (mm) i månedene november - april for ulike gjentaksintervaller 

(Gumbel), og maks registrert 3-døgns nedbør i vintermånedene. Merk at måleseriene som danner 

grunnlaget for ekstremverdianalysen for 3d-nedbør kan avvike fra værstasjonenes totale driftsperiode 

(Tabell 1). 
 

Datagrunnlag  Gjentaksintervall 

5 10 25 50 100 500 1000 Maks registrert 3-

døgns nedbør 

60620 GRØNNING  

1972-2020  107 121 140 153 167 198 211 

158,4 

60800 ØRSKOG  

1957-2020 98 113 132 146 159 192 205 

180,2 

60830 SKODJE  

1961-1980 92 105 121 133 145 172 184 

149,2 

60890 

BRUSDALSVATN II 

1973-2015 105 120 139 153 167 200 213 

172,6 

60900 

BRUSDALSVANN 

1957-1972 116 135 158 176 193 234 251 

189,3 

60970 ÅLESUND III 

1957-2004 92 107 126 139 153 184 198 

150,5 

60990 VIGRA  

1958-2020 77 87 100 110 119 141 151 

101,1 

 

I kystnære områder kan som nevnt en slik 3-døgns nedbørtilnærming for dimensjonerende snøskred gi en 

overestimering av bruddkanthøyder (Brusdalsvann, Brusdalsvatnet II og Skodje, 180-250 cm) ettersom 

metoden med 3-døgns ekstremnedbør er utarbeidet med tanke på et kontinentalt høyfjellsklima, og ikke 

for et maritimt klima der en del av vinternedbøren kommer i form av regn. En tilsvarende grov omregning 

av største registrerte 3-døgns vinternedbør til 3-døgns snødybder ved disse tre mest relevante 

værstasjonene/tidsseriene, gir mulige bruddkanthøyder på 150-190cm. 

 

Til sammenligning, og med betraktelig lavere verdier, er største registrerte 3-døgns nysnøtilvekst ved de 

samme tre værstasjonene på 88 cm ved Brusdalsvann (28.12.2961), 74 cm ved Brusdalsvatn II 

(26.12.2000) og 77cm ved Skodje (28.12.1961). Altså 70-100 cm lavere. Nærmere havet ved Vigra og 

Hildre, og ikke fullt så relevant, er verdiene hhv. 42 og 44 cm, og ved Grønning lenger inn i landet er 

største registrerte 3-døgns snøfall 123 cm. 

 

Største registrerte 3-døgns nedbør ved de tre værstasjonene er mindre enn den beregnede 3-døgns 

nedbør med 1000 års returperiode (Gumbel), og påslaget er i området 20-35%. Benyttes et tilsvarende 

påslag på den største registrerte 3-døgns nysnøtilvekst, indikeres bruddkanthøyder med 1000 års 

returperiode på 90-117 cm ved Brusdalsvatnet og Skodje. Et ytterligere skjønnsmessig påslag på omtrent 

20-25 cm er valgt for et 5000 års-scenario. For typiske 100 års-scenarioer kan største registrerte verdi for 

3d nysnøtilvekst benyttes som utgangspunkt, ettersom største registrerte 3-døgns nedbørverdi i 

vinterhalvåret samsvarer bra med en 3-døgns nedbørhendelse med en returperiode på 100 år (Tabell 2). 

Tidsseriene for snødybde og nedbørmålinger ved de ulike stasjonene er tilnærmet like lange, og statistisk 

sett kan derfor seriene sammenlignes som beskrevet. 
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Største målte snødybder er 218 cm ved Brusdalsvann målestasjon (8. april 1968) og 120 cm ved 

Brusdalsvatn II målestasjon (22. januar 1986) og 132 cm ved Skodje (21.03.1962). 

 

 
 

Figur 5: Vindrose for vintermånedene november til april, for stasjonen Vigra lufthamn. Figuren er fra 

www.eklima.no.  

 

 
Figur 6: Vindrose for vintermånedene november til april, for stasjonen Vigra lufthamn. Figuren 
er fra www.eklima.no. Vindrosediagrammet indikerer sterkere vestlig vindretning enn ved Vigra. 

http://www.eklima.no/
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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 (1427-1859 mm). I det aktuelle området 

betyr det en døgnnedbør på 114-148 mm. En ekstremverdianalyse lik den ovenfor presentert for snøfall, 

men utført for 1døgns-nedbør som kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for en døgnnedbør 

på 114-148 mm i Ålesund-området er på 500-1000 år. 

 

Sannsynligheten for at en nedbørmengde potensielt er i stand til å utløse løsmasseskred kan forekomme, 

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

forhold enn nedbørintensitet, og er løsmassedekke, terrenginngrep, vegetasjon, topografi og 

avrenningsforhold 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), og maks registrert døgnnedbør i sommerhalvåret. 
 

Datagrunnlag Gjentaksintervall  

 

5 10 25 50 100 500 1000 Maks registrert 1-

døgns nedbør 

60620 GRØNNING  

1972-2020 

61 72 87 97 108 133 143 117,4 

60800 ØRSKOG  

1957-2020 

59 67 77 85 92 109 116 93,7 

60830 SKODJE  

1961-1980 

68 81 97 109 121 148 160 124,5 

60890 BRUSDALSVATN 

II 1973-2015 58 66 75 83 90 107 114 

80 

60970 ÅLESUND III 

1957-2004 48 55 63 69 75 88 94 

77,7 

60990 VIGRA  

1958-2020 45 50 58 63 69 81 86 

62,3 

 

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): 
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«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. 

2.4 Tidligere relevante rapporter og utredninger i området 

Innenfor, eller i umiddelbar nærhet av kartleggingsområdene er det kun utarbeidet tre skredrelevante 

rapporter: 

• En skredfarevurdering som vurdere skredfaren ved to tomter på GBnr. 1/3 ved Gudmundset 

(Multiconsult, 2019a). Relevant for kartleggingsområde 5. 

• Litt lenger nordøst, ved Rabben, er utarbeidet et notat etter et steinsprang som stanset like ved et 

bolighus (Multiconsult, 2019b). Relevant for kartleggingsområde 5. 

• I Skodje ble det i 2015 (Multiconsult) utarbeidet en flom- og skredfarevurdering langs en bekk. 

Relevant for kartleggingsområde 6. 

Rapportene omtales ytterligere i sine respektive område-kapitler. Andre rapporter i nærheten av de 

kartlagte områdene, med relevans for denne skredkartleggingen, er de tidligere NVE-kartleggingene av 

kommunene Haram (NVE, 2020a) og Ålesund (NVE, 2017) før kommunesammenslåingen i 2020. 
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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 nedafor. 

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 tillegg har vi innhentet informasjon ved å intervjue kontaktpersoner oppnevnt av Ålesund 

kommune, samt lokalkjente i de ulike områdene.  

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 Ålesund kommune, er basert på to LiDAR-

skanningsprosjekt til den nasjonale høydemodellen. Begge skanninger er utført av Blom Geomatics AS i 

2015 (Haram Skodje Ørskog Vestnes 2pkt 2015) som dekker område 1, 2, 4, 5 og 6, og i 2016 (NDH 

Sunnmøre Nord 2pkt 2016) som dekker område 3. Dataene er lastet ned som ferdige terrengmodeller fra 

hoydedata.no, med oppløsning på 1 m x 1 m og viser terrengoverflata uten bygninger og vegetasjon. 

 

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 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 

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

 

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»). Nedbørfeltene for de viktigste bekkene som renner gjennom kartleggingsområdene, er 

også tegnet i kartene fra hvert påvirkningsområde, 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, især i 

kystnære områder der snøen kan smelte vekk flere ganger i løpet av vinteren. 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 skredfarevurderinger. 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 Hans G. Grue, Andrea Taurisano og Pål Lohne, 

Skred AS, i perioden 18. til 21. mai 2021. Befaringene ble gjennomført ved bruk av bil, drone og til fots. 

Det var i all hovedsak overskyet og god sikt under feltarbeidet. 

 

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

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

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

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
http://www.norgeibilder.no/
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Under feltbefaringene ble potensielle løsneområder vurdert på bakgrunn av terrenghelning, vurdert i lys 

av andre lokale forhold, spesielt terrengform og vegetasjon. 

 

Få løsneområder for snøskred var på forhånd pekt ut på kartet fordi skog dekker de fleste potensielle 

løsneområdene. De øvrige mulige løsneområdene for snøskred som var dekket av skog, som også skal 

vurderes på tross av at veilederen påpeker at skredsannsynligheten skal vurderes ut ifra dagens 

vegetasjonsforhold, er for det meste bestemt ut ifra helningskart. 

 

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 der det er løsmasser. For de 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 (som oftest mindre sannsynlig i tett skog, enn i bart terreng);  

- hydrologiske forhold indikert ved bl.a. MFD-analyse (mindre sannsynlighet ved veldig begrenset 

nedbørfelt og liten vanntilgang);  

- eventuelle forhold/terrenginngrep 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 mektighet, tekstur og struktur 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 en del 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. Kulverter, stikkrenner og 

andre vannveier ble ikke vurdert i detalj i terrenget, men vi antar at de er tilstrekkelig dimensjonert og 

vedlikeholdt, i henhold til anbefalinger i «veilederen». Løsneområdene tegnet for modelleringsformål er 

resultatet av alle vurderingene nevnt ovenfor, samt modelleringstekniske hensyn, og anbefalingene i nylig 

utført FoU i Norge (NVE, 2020b). Generelt er det for det meste kun tegnet ett løsneområde for jordskred i 

hver aktuell jordskredbane, der vi vurderte sannsynligheten for utløsning a 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 potensial for 

erosjon langs løpet. Dersom kombinasjonen av terrenghelning og nedbørfelt 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 med skadepotensial. Løsneområdene for flomskred vist i 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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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 oppstrøms eller nedstrøms i en slakere del av bekkeløpet.  

 

Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, for eksempel knekkpunkter like nedstrøms nesten flate 

myrområder over og til dels under skoggrensa, 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. 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. Konsekvensen er uforholdsmessig stor utrygghetsfølelse i befolkningen, 

båndlegging av arealer og behov for sikringstiltak. Dette ville vært tilfelle flere 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. 

Nedbørfelt og avrenningsanalyser, som viser områder der vann har tendens til å konsentrere seg og 

oppstrøms nedbørfelt, er benyttet som en del av datagrunnlaget for identifisering av mulige løsneområder 

for sørpeskred. 

 

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 52° (ved oppløsning på 2x2m) tatt med som potensielle kildeområder i det 

senere modelleringsarbeidet. Skrenter mellom 45 og 52 grader er skjønnsmessig vurdert, i noen tilfeller 

med A/B-metoden der metoden er egnet. Ved befaringsobservasjoner og dronebildeanalyse ble det 

imidlertid gjort en kvalitativ vurdering av steinsprangpotensialet i de ulike kildeområdene: 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. Dette arbeidet er mange steder påvirket av store usikkerheter 

på grunn av vegetasjon. 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 vektlagt å 

forbedre tolkningen av de mulige skredavsetningene som på forhånd var identifisert ved hjelp av 

skyggekart. I felt ble det f.eks. gjort en endelig vurdering av hvorvidt tidligere kartlagte vifteavsetninger 

var skredvifter eller flomavsetninger, der dette var mulig. I tillegg ble erosjonspotensialet i kanaliserte løp 

som leder ned til vifter vurdert, og steinurer tidligere kartlagt ved hjelp av flyfoto og skyggekart, ble 

bedre avgrenset og blokkstørrelser observert. 

 

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. Droneobservasjoner og -

bilder er også benyttet for å vurdere skogtettheten i løsneområder for snøskred som ligger i glissen skog 

eller nær skoggrensa, og om rotvelter kan ha hatt mobiliserende effekt på løsmasser og steinblokker. 

Drone er videre benyttet for å nærmere studere spor etter jordskred som var avdekket ved hjelp av 

skyggekart- og ortofotoanalyser. Eksempler på disse tingene fins i fotovedleggene. 
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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. Dersom relevant, er også kartfestbare opplysninger fra lokalkjente 

informanter 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. 

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/energi, 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 kun ved Rabben 3, i område 5. Best mulig kalibrering 

er andre steder forsøkt der mulige skredavsetninger og terrengformer kunne indikere utløpslengder, noe 

som har vist seg usikkert pga. innmark og terrenginngrep som veger, bygninger og fyllinger. 

 

Selv 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 i stor grad 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 dalsider og skråninger. En kritisk holdning til 

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 ofte 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 flomskredområder med historikk og lang rekkevidde, eller der 
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kildeområder ligger nokså langt unna kartleggingsområdene), 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 1 m x 1 m. Manualen til 

programvaren anbefaler en terrengmodelloppløsning på 2 til 10 m, først og fremst fordi 1 meters 

oppløsning ikke nødvendigvis gir bedre kvalitet på simuleringene, og at datamengdene blir større. Typisk 

blokkstørrelse er på opp mot 8 m3. Generelle innstillinger er som følger: 

 
- Det er simulert 50-55 utfallende blokker per celle i kildeområdene.  

- Det er anvendt en startfallhøyde på 1 og 5 m. 

- Det er ikke tatt høyde for skog. 

- Tetthet = 2700 kg/m3. 

- 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 8 m3 er anvendt, da feltobservasjoner i de aktuelle områdene en del steder viste kompakte bergarter 

og utfall opptil den størrelsen. De detaljerte beregningene er for det meste utført med terrengmodell med 

1 m x 1 m og 2m x 2m celler, og de ulike oppløsningene gav ikke betydelige forskjeller i utløpslengder. 

Øvrige innstillinger for Rockyfor3D var som ovenfor.  

I områder der steinsprang er relevant presenteres resultater som viser «reach probability». I 

beregningsarbeidet er det også benyttet antall avsatte skredblokker («Nr. deposited»), men disse er ikke 

inkludert i vedleggene. Som en del av totalvurderingen som førte til faresonene ble simuleringsresultatene 

vurdert opp mot resultater av utløpsberegninger utført med Alfa/Beta-metoden der denne metoden var 

egnet, samt med registrerte avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall. 

3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred 
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 400 moh., og nedre høydenivå fra 200 moh. til 100 moh. Det er benytta en oppløsning på 

5m x 5m ved simulering av snøskred. 

 

Dalsidene i de kartlagte områdene har svært få partier som ble vurdert å ha en sannsynlighet for utløsning 

av snøskred av betydning for gjentaksintervallene i TEK17, under dagens vegetasjonsforhold. 

Utløsningsområder er definert på bakgrunn av terrengform og -helning, historisk informasjon og 

vurdering i felt av blant annet vegetasjon og terrengruhet. Bruddkanthøyder i simuleringene har variert 

mellom 80 og 155 cm. 

 

Disse er i mindre grad bestemt med utgangspunkt i den typiske 3-døgns nedbør nov-april med 100 års 

(145-193 mm) og 1000 års (184-251 mm) gjentaksintervall ved Skodje og Brusdalsvatn (Avsnitt 2.3). 

Ettersom løsneområdene for snø for det meste ligger 100-200 moh. i kystnære områder er disse 3-døgns 

nedbørverdiene sammenlignet med maks registrert 3-døgns nysnøtilvekst (74-88 cm). 3-døgns 
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nysnøtilvekst er så gitt et påslag tilsvarende prosentvis andel (20-35%) mellom største registrerte 3-døgns 

nedbør i vinterhalvåret, og 3-døgns vinternedbør med 1000 års returperiode. 

 

Dette gir henholdsvis tilsvarende 91 – 116 cm (1/1000) og 72-101 cm (1/100) nysnø, og verdier er lagt i 

øvre del av nedbørintervallene fordi tidsseriene er relativt korte og stasjonene Brusdalsvann lå ved 188 

moh, noe som er nokså representativt for mange av løsneområdene. For 5000 års returperiode gis 

ytterligere et skjønnsmessig påslag på 25 cm. (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 «Tiny» (T) (< 5000 

m3) «Small» (S) (5000 – 25.000 m3) og «Medium» (M) (25.000 – 60.000 m3), med 100 og 300 års 

gjentaksintervall. Det er benyttet ett nivå større skredtype enn det som simulert skredvolum for å 

kompensere for manglende friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års returperioder i RAMMS. 

Løsneområdene i vedleggene som presenterer et utvalg av resultatene av snøskredmodellering (Vedlegg 

E3), er påført navn/kode, mens friksjonsparametere, areal og bruddkanthøyder som er anvendt for 

modellering i den enkelte skredbanen kan avleses i tabell (Vedlegg 0). 

Et tilpasset valg av friksjonsparametere og bruddkanthøyder for hvert enkelt løsneområde, tilsvarer 

fremgangsmåten og detaljnivået som gjelder ved skredfarevurderinger utført på enkeltskredbane- eller 

enkelttomtenivå.  

Beregning av skredvind ved snøskred er ikke vurdert som aktuelt i noen av kartleggingsområdene på 

grunn av begrensede høydeforskjeller og dertil lite skredvindpotensial. 

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 7), samt løsmassedekke indikerer 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 tilgjengelige for transport. 

 

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

(NVE, 2020b). 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 kan har startet, 

ofte der MFD analyser indikerer at vannavrenning konsentreres (Figur 7). I henhold til anbefalingene i 

NVE, 2020b er løsneområdene stort sett tegnet med høydeforskjell på ca. 10 - 25 m. 

 

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

fremfor jordskred, ble vurdert skjønnsmessig og kvalitativt (Figur 7) opp mot bl.a. oppstrøms nedbørfelt 

og løsmassedekke, siden det ikke finnes validerte kriterier for å gjøre dette på en mer kvantitativ måte. 

Standard parameteroppsett og medrivning ble benyttet ved simulering av jordskred, mens flomskred 

generelt ble simulert uten medrivning, noe større løsnevolum og µ nedjustert til 0,1 fra standardverdien på 

0,2. Resultatene er uansett vurdert opp mot registrerte avsetninger, som en del av totalvurderingen som 

ligger bak faresonene.  
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I dalsider med raviner som går ned mot kartleggingsområder, er det kun tegnet ett løsneområde i hver 

ravine, selv om det i ravinens nedbørfelt kan være flere sår etter tidligere jordskred. Nye jordskred eller 

flomskred kan utløses flere steder, men i svært begrenset grad på nøyaktig samme tidspunkt. Dette for å 

unngå altfor lange beregnede skredutløp grunnet kunstig store skredvolum og urealistiske utløpslengder 

fra løsneområder som i virkeligheten ikke vil utløses samtidig. I dalsider der det er flere løsneområder for 

løsmasseskred som vil følge samme skredbane, er disse simulert enkeltvis. 

 

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 uten medrivning under norsk 

forhold (NVE, 2021b). 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, 2020b og NVE, 2021b. 
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Figur 7: Eksempel på løsneområder tegnet for modellering av jordskred og flomskred i områder der 

registreringer viste mulige skredkanter fra tidligere jordskred. Modellert avrenning (MFD, innfelt til 

høyre) er også benyttet som grunnlag for plassering av løsneområdene. Eksempelet er fra 

kartleggingsområdet Høyvika. 

Modellering er for det meste utført med horisontal oppløsning på 4 m og 2 m, og forskjellen var som 

oftest begrenset. Dette er også iht. FoU-funn i NVE, 2020b. 4 m oppløsning vil kunne gi en viss 

indikasjon på spredning av skredmasser for vannbaserte skredtyper dersom skredløpet blokkeres i løpet 

av en skredhendelse. 

 

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 - 4 

 

ξ = 200 m/s2 

µ = 0,2 

 

6 - 20 m 

høyde 

 

0,5-1 

 

0,013 

(tett lagret 

løsmasse) 

 

0,1 

Flomskred    

2 - 4 

 

ξ = 200 m/s2 

µ = 0,1 

 

8 - 35 m 

høyde          

(i raviner) 

 

1 - 2 

 

- 

 

- 

Sørpeskred 2-4 ξ = 3000 m/s2 

µ = 0,05 

5 – 20 m 

høyde 

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 

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 krever at skredbanen har et jevnt profil som gradvis flater ut i sin nedre del og 

kan ikke brukes 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 på disse resultatene i totalvurderingen.  

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 
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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 dalsider gir mindre fare for erosjon. 

Samtidig, kan under de samme topografiske forholdene i en skog med store trær på tynt løsmassedekke, 

sannsynligheten for jordskred øke pga. større sannsynlighet for rotvelt. Dette er aktuelt i flere av disse 

kartleggingsområdene der skogen er storvokst, bl.a. som følge av status som vernskog. I slakere terreng, 

fra 5 til 25°, er det få kjente tilfeller der sørpeskred er naturlig utløst i skog. 

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 i ytre deler av i skredutløpet. I hvilken grad 

skogen, totalt sett, reduserer jordskredfaren i hver enkelt dalside, avhenger altså av mange forhold hvis 

samspill er umulig å kvantifisere. Eventuelle terrenginngrep gjort ifb. flatehogst, med traktorveger, dype 

spor og endring av vannavrenningen, øker vanligvis 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 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 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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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 skogens utstrekning i fallinja (>100m) og andel av tett skogdekket skredbane ift. 

faktorene nevnt rett ovenfor. 

Som en del av dette skredfarekartleggingsarbeidet var intensjonen å tegne to sett med polygoner som 

forsøker å beskrive betydningen av skogen for faresonene (Vedlegg G): 

• Et sett som skulle vise skog med antatt bremsende effekt hovedsakelig ift. snøskred, men 

sekundært også steinsprang og remobiliserte moreneblokker. 

• Et annet sett polygoner som skulle vise skogområder som reduserer sannsynligheten for utløsning 

av skred, hovedsakelig snøskred, dvs. områder der tap av skogen kan gi nye løsneområder (og 

dermed større og hyppigere skred) enn det som er mulig under dagens forhold. 

Grunnet velutviklet skog og skoggrense høyere enn påvirkningsområdenes høyeste punkt, er førstnevnte 

følgelig lite relevant ettersom skogen ikke noe sted har en bremsende effekt fordi det ikke eksisterer 

løsneområder ovenfor skoggrensa. Dette er gjort iht. NVEs kravspesifikasjon for dette 

kartleggingsoppdraget og veilederen.   

En betydelig andel av påvirkningsområdene er dekket av vernskog i kategorien «Vern mot fjell» der 

«skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling» 

(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog). Dette gjelder alle de seks 

kartleggingsområdene, bortsett fra kartleggingsområde Steinset. 

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 dalside 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 dalsiden 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 dalside som, under dagens 

skogforhold, hadde f.eks. jordskred som eneste relevant skredtype, noe som er spesielt relevant i disse 

skogtette kartleggingsområdene. 

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.   

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
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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, stikkrenner og flomveger 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 skogen i sin helhet ikke eksisterer. Slike modellkjøringer, der flere og større løsneområder, og for 

skredtyper som ikke er aktuelle, 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 framtidige inngrep 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 Steinset 

Kartleggingsområdet er 0,27 km2 stort, og har en lengde på 850 meter langs nordsida av Ellingsøyfjorden. 

Området dekker den spredte bolig- og gardsbebyggelsen i grenda Steinset. 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 8 og mer detaljert i Vedlegg 1B. 

Påvirkningsområdet strekker seg opp mot toppen av Steinsetfjellet, 159 moh. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 9 og Figur 10. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 1A. 

 

 

 

Figur 8: Oversiktskart over kartleggingsområde Steinset, med påvirkningsområdet.  
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Figur 9: Oversiktsbilde av området tatt mot nordøst fra drone. 

 

 

 

Figur 10: Oversiktsbilde av området tatt mot nordvest fra drone. 

4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg fra nordsida av Ellingsøyfjorden og opp mot ryggen (Steinsetfjellet, 170 moh.), 

langs den øst/vest-orienterte halvøya som skiller Ellingsøyfjorden fra Grytafjorden.   

 

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 sørvendte dalsida av et nedre terrengbelte langs fjorden opp til kote 20-30, 

med terrenghelning mellom 20 og 30 grader, med enkelte slake avsatser og mindre skrenter på opp mot 8 
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meters høyde. Ovenfor dette, et flatere parti med helning mellom 10 og 25 grader der bebyggelsen er 

lokalisert, før terrenget igjen blir brattere opp mot Steinsetfjellet med en helning mellom 25-45 grader. 

Flere spredte nær-vertikale skrenter er opp mot 10 meter høye, og omtrent midt på kartleggingsområdet 

nedafor Steinsetfjellet er det et skrentparti på 50-60 høydemeter, ovenfor småbruket Steinset (Steinset 

74). Nord for dette skrentpartier ligger et myrområde (Brunamyra) som drenerer mot vest deretter sør, 

langs brede terrengforsenkninger. Ytterligere to brede forsenkninger i fallinja fins videre mot vest, mens 

en markert mindre ravine kan ses helt øst i påvirkningsområdet. Det er ingen bekker med nedbørfelt av 

betydning i dette området (Figur 12). 

 

Hele dalsida over kartleggingsområdet, med unntak av innmark i slake terrengpartier er dekket av 

velutviklet blandingsskog, og et granplantefelt. Kun skogen på Naustholmen er definert som vernskog 

(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog) i dette kartleggingsområdet. 

  

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1964, 1965, 

1968, 2006, 2012, 2013, 2015, 2018 og 2020. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene viser 

tendenser til noe fortetting av skogen, samt skredskadd skog etter et steinsprang mellom 2006 og 2012 

100 m øst for kartleggingsområdet. En lokal informant opplyste at dette gikk i mars måned 10-15 år 

tilbake i tid, og er fremdeles synlig i terreng og ortofoto (Figur 11). Utover dette er det ingen åpenbare 

tegn på skred i perioden mellom fotograferingene. Eldre flybildeserier gir indikasjon om at det kan være 

noe steinsprangmateriale som kan være fjernet, men bildeoppløsning og -kvalitet gjøre disse 

observasjonene usikre. 

 

 
 

Figur 11: Flyfoto fra 2012, med tegn til skred like øst for kartleggingsområdet (lilla linjer). 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
http://www.norgeibilder.no/
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En avrenningsanalyse basert på terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning er utført for dalsida ovenfor 

kartleggingsområdet og det vises noen eksempler på nedbørfelt for aktuelle bekker (Figur 12). De fleste 

aktuelle bekkene har veldig små nedbørfelt (<0,02 km2) og har kun sesongvis avrenning. De er avgrenset 

til selve dalsida, mens bekken ned fra Brunamyra er noe større, men fremdeles et begrenset nedbørfelt 

med 0,04 km2. Nedbørfeltene er beregnet i oppstrøms nedbørfelt-analyse i det hydrologiske verktøyet 

Scalgo (www.scalgo.com). 

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. 

 

 

 
Figur 12: Avrenningsanalyse (MFD) i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. Forsenkninger med 

mindre enn 500 m2 nedbørfelt oppstrøms er filtrert vekk. I tillegg er nedbørfelt for noen utvalgte bekker i 

dalsidene ovenfor kartleggingsområdet markert med gule polygoner, og areal er angitt med km2 

(www.scalgo.com). 

 

http://www.scalgo.com/
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Berggrunnen i dalsida er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av to typer gneis – granatrik 

gneis i midtre deler av dalsida og ellers lys granittisk gneis. På toppen av halvøya indikeres et fall mot sør 

og strøk på 75° (NGU, 2021a), noe som i grove trekk samsvarer med observasjoner gjort under befaring. 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart (NGU, 2021b) i målestokk 1:50.000 (Figur 13), er midtre og øvre 

deler av dalsida bart fjell med usammenhengende løsmassedekke (lys rosa), mens det lenger ned i dalsida 

er et tynt morenedekke (lys grønn). Ved Brunamyra er det registrert torv og myr (brun). 

 

 
 

Figur 13: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). Kartforklaring er gitt i 

teksten.  

 

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

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementer av betydning for skredfarekartleggingen er 

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

deler av områdene registrert som tynn morene stedvis består av noe steinsprangur innunder de brattere 

deler av dalsida, især nedunder Steinsetfjellet. 

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

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

kartleggingsområdet.  

4.1.3 Aktsomhetssoner 

http://www.ngu.no/
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Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, og delvis innenfor 

aktsomhetssoner for steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021A). De 

nordlige deler av området berøres også av NGIs aktsomhetssoner for snø- og steinskred. 

4.1.4 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021A) viser ingen skredhendelser innenfor eller i nærheten av kartleggingsområdet. 

Informanter bosatt i kartleggingsområdet nevnte et steinsprang som stoppa i ura nedafor Steinsetfjellet, 

ved bruket Steinset midt i kartleggingsområdet, og et steinsprang 100 m øst for kartleggingsområdet. 

4.1.5 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021A), og vi observerte heller ingen 

sikringstiltak i dette kartleggingsområdet under befaringen. 

4.1.6 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er steinsprang, jordskred og muligens flomskred vurdert å kunne utløses med 

årlige sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17, under dagens 

vegetasjonsforhold. Dersom skogen forsvinner, vil trolig samtlige skredtyper bli aktuelle. 

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

beregningsresultater er vist i Vedleggene 1E1-4. 

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

Løsneområdene i dalsiden er vendt mot sør og sørvest. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 80 – 

155 cm etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. 

Løsneområder er valgt å ha nokså begrenset utstrekning og volum (størrelse «T» og «S») for å forhindre 

urealistisk lange utløp, fordi RAMMS i større grad er best egnet for å gjenskape skreddynamikken i store 

snøskred. 

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. Simulerte kildeområder er definert ved alle terrengpartier 

brattere enn 52° (RES 2m). Tett vegetasjon i mange av kildeområdene bidrar til usikkerhet rundt 

fastsetting av blokkstørrelse for de ulike steinsprang-scenariene som legges til grunn, men observasjoner 

av blokkmateriale i steinsprangurene gir grunn til å tro at rektangulære blokker på 0,5-8 m3 er passende. I 

dette området er steinsprangutløpet modellert, med DEM på 1 m x 1 m og 2 m x 2 m, som beskrevet i 

avsnitt 3.6.1. 

4.1.7 Skredfarevurdering 

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

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

skog er vist i Vedlegg 1G. 

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er steinsprang, og stedvis jordskred 

under dagens vegetasjonsforhold. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 

1/1000 og 1/100 i det vurderte området. Det er ingen boliger innenfor faresonen for 1000 års skred. 

Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 
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Figur 14. Faresoner under dagens forhold for samtlige aktuelle skredtyper i område 1 – Steinset. 

 

4.1.7.1 Steinsprang 

Dalsida over kartleggingsområdet har mange partier som kan være kildeområder for steinsprang. Midt på 

området, over småbruket Steinset er det en større 50-60 meters skrent med avløste blokker og noe ur 

nedafor, mens det øst for dette er en bratt dalside på i underkant av 100 høydemeter med spredte 

skrentpartier på under 10 meters høyde og noe urdannelse. Dalsida vest for bruket Steinset er 

sammenlignbar med østsida, men er noe lavere totalt sett og har lavere og færre skrentpartier, samt 

mindre og mer spredt steinsprangmateriale nedenfor. Det er tett vegetasjon som bidrar til noe usikkerhet 

ved vurdering sprekkavstand og blokkstørrelse i kildeområdene, men det framtredende sprekkesettet har 

omtrentlig fall rundt 70 grader omtrent parallelt med skrenten NV-SØ sørvest for Steinsetfjellet. I tillegg 

er det ett nærvertikalt sprekkesett med strøk omtrent NS innover i dalsida, og nærhorisontale sprekkesett 

som avløser i topp og bunn. Bergskrentene er for det meste moderat, stedvis middels oppsprukne (Figur 6 

i Vedlegg 1A).  

 

Skog er i liten grad tatt høyde for i de høyeste skrentene sørvest for Steinsetfjellet, fordi det er lav 

kronedekningsgrad. Ellers påpeker NVE’s skredveileder at vi ikke skal vurdere effekten av skog fordi det 

ikke er «minst 100 meter skog i fallretningen». Skog er likevel vektlagt i noen grad ettersom det utenom 

de høyeste skrentene sørvest for Steinsetfjellet, fordi det stort sett er lave skrenter eller remobilisering av 

moreneblokker og steinsprangmateriale med dertil moderat potensiell energi som er typisk for 

løsneområdene. I tillegg kan rotsprengning øke sannsynlighetene for utfall av blokker. Steinspranget som 

gikk 100 meter øst for kartleggingsområdet hadde også en del kortere utløp enn de skogfrie 

simuleringsresultatene indikerer. 
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Skogens effekt er valgt på bakgrunn av feltobservasjoner og i noen grad tatt høyde for ved tolking av 

simuleringsresultat. 

 

Resultater av utløpsmodellering for steinsprangblokker på 1 m3, utført med konservative 

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

kartleggingsområdet og forbi bebyggelsen, spesielt ved bebyggelsen sørvest for Steinsetfjellet. 

Modellresultater forutsetter imidlertid utfall av 50 blokker fra hver 1 m x 1 m celle i terrengmodell med 

helning over 52°, og tar derfor ikke i betraktning den reelle utløsningssannsynligheten. Det er for det 

meste benyttet en starthøyde på 5 m, men sensitiviteten for akkurat denne parameteren er testet ved også å 

benytte en starthøyde på 1 m, og utslaget er begrenset. Neglisjert bremsende effekt av skog er også med 

på å gjøre simuleringsresultatene konservative. Det er også benyttet empiriske modeller (A-B) for å 

verifisere de numeriske modellresultatene, og de viser kortere steinsprangutløp, noe som igjen indikerer 

overestimering av utløpene i den numeriske modellen, med de valgte inngangsparameterne. Steinsprang 

vurderes å være den dimensjonerende skredtypen for faresonene i dette kartleggingsområdet, og den 

årlige sannsynligheten for denne skredtypen er etter vår mening i underkant av 1/1000 ved den mest 

utsatte bebyggelsen. 

4.1.7.2 Stein- og fjellskred 

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

InSAR (https://insar.ngu.no/), men har få relevante målinger fra mulige kildeområder og disse viser ingen 

bevegelse av betydning. Det er ingen baksprekker eller forkastninger av betydning som indikerer at større 

stein- og fjellskred er særlig aktuelt her. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred 

trolig er så liten at den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.1.7.3 Snøskred 

Store deler av de øver deler av dalsida i dette området er brattere enn 25 - 27°, har flere konkave 

terrengformer av moderat til liten størrelse og begrenset ruhet. Dette fører til at mindre snøskred i 

teoretisk forstand kan utløses naturlig. Samtidig indikerer klimaforholdene og registrerte snødata at større 

mengder snø kan forekomme over noen få dager i sjeldne tilfeller. Dalsidene er imidlertid dekket av skog 

(Figur 9 og Figur 10) som vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning, der 

dbh>12cm og krondekningsgraden er >70%. Denne vurderingen er gjort som beskrevet i avsnitt 3.7.1. Et 

mulig unntak er skrentene sørvest for Steinsetfjellet, men disse er for bratte til at store mengder snø kan 

bygges tilstrekkelig opp til å danne store skredvolum med skadepotensiale. Ingen snøskredhendelser er 

registrert i nærheten. Samlet sett er snøskred derfor ikke dimensjonerende for faresonene i noen del av 

dette kartleggingsområdet under eksisterende vegetasjonsforhold. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 1H skulle forsvinne, vil mindre snøskred bli 

en aktuell skredtype langs store deler av kartleggingsområdet, og erstatter dermed steinsprang og 

løsmasseskred som de dimensjonerende skredtypene. Vi har identifisert 10-15 mindre løsneområder som 

kan bli aktuelle dersom en ser bort i fra skogen, og disse er i grove trekk sørvendte og ligger derfor i lo 

for fremherskende sørlig vindretning, men det kan også ventes krysspålagring i konkave terrengformer 

ved snøfall med vind fra vest. 

 

For alle teoretiske løsneområder i en tenkt situasjon uten skog, er det utført modellering av det mulige 

snøskredutløpet ved å benytte den numeriske modellen RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 

2.3.1 og 3.6.2. 

For 100-årsskred forutsetter vi bruddkanthøyder på 80 cm omtrent som største registrerte 3-døgns 

snøtilvekst, mens for et 1000-årsskred forutsetter i utgangspunktet bruddkanthøyder i sørvendte 

https://insar.ngu.no/
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løsneområder på 110cm, og et påslag på 25 cm for et 5000-årsskred. De mest østvendte løsneområdene 

gis et påslag på 20 cm grunnet krysspålagring. Løsneområdene har en utstrekning på 750-4500 m2, og 

defineres derfor som «T» eller «S», og i hovedsak sistnevnte er benytta for å kompensere for manglende 

friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års returperioder i RAMMS. Det er i hovedsak benyttet 300 

års gjentaksintervall for små skred (S300) som representerer de to lengste returperiodene, og 100 års 

gjentaksintervall for skred som representerer den korteste returperioden (S100). Friksjonsparameterne 

som er benyttet for hvert løsneområde, er indikert i tabelloversikten sist i rapporten i Vedlegg 0, mens 

Vedlegg 1E3a presenterer noen av modelleringsresultatene for denne skredtypen. Skogområdene som er 

vurdert å ha skredforebyggende effekt, er markert i Vedlegg 1H. 

 

Resultatene av våre feltobservasjoner, terrenganalyser, opplysninger mottatt av lokalkjente tilsier at 

snøskred ikke er aktuelt under dagens vegetasjonsforhold. Modelleringsresultater underbygger at 

snøskred blir den dimensjonerende skredtypen dersom det ikke tas hensyn til skogen i dalsida. 

Sannsynligheten for at boliger og driftsbygninger rammes av snøskred er mindre enn 1/1000, under 

dagens vegetasjonsforhold. Forsvinner skogen øker den til mer enn 1/1000 i store deler av 

kartleggingsområdet. Lengst går skredene i søkket midt i kartleggingsområdet vest for Steinsetfjellet. 

4.1.7.4 Sørpeskred 

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

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

skogfrie myrområder eller fjellplatåer med tilstrekkelig stort oppstrøms nedbørfelt som drenerer ned i 

bratte raviner eller bekkeløp ned mot kartleggingsområdet. Brunamyra med tilstøtende nedbørfelt er 

kanskje unntaket i sjeldne tilfeller. Dette forutsetter at skogen i de brattere forsenkningene nedafor myra 

fjernes, hvor sannsynlighetene for utløsning av sørpeskred vil være størst. En sørpeskreddynamikk der 

våte snøskred rekker å fange opp fuktigere snø i skredbanen, og i nedre del av dalsida framstår som 

sørpeskred mener vi er svært lite sannsynlig i en så vidt lav dalside der snøforholdene i stor grad vil være 

temmelig like uavhengig av høydeintervall. 

 

Ingen sørpeskred er registrert i nærheten, men 3 km mot nordvest ved Gjerset på nordsida av Grytafjorden 

gikk et sørpeskred med to omkomne i 1897. Hendelsen viser at skredtypen er klimatisk mulig i området, 

men oppstrøms nedbørfelt der er en del større (ca. 0,2 km2), og høyereliggende og med mindre skog. 

Først og fremst grunnet tett skog i skredbaner og løsneområder, og et lite oppstrøms nedbørfelt, vurderes 

sannsynligheten for denne skredtypen som lavere enn 1/5000 under dagens vegetasjonsforhold. Fjernes 

skogen i sin helhet vil muligens sørpeskred bli en aktuell skredtype nedstrøms Brunamyra, slik at den 

årlige sannsynligheten for sørpeskred trolig da øker til i overkant av 1/1000. Sørpeskred er under disse 

forutsetningene dimensjonerende skredtype langs den aktuelle skredbanen ned mot fjorden. 

 

For et 1000 års hendelse av denne typen nedafor Brunamyra forutsetter vi et volum på 1000 – 1500 m3 

ved simulering. Det mulige sørpeskredutløpet er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som 

beskrevet i avsnitt 3.6.3., med løsneområdet omtrent der det i teoretisk forstand kan løsne. 

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

snøskred) vurdert å dimensjonere for faresonene i kartleggingsområdet dersom skogen forsvinner. 

4.1.7.5 Jord- og flomskred 

Muligheten for jordskred kan nesten aldri utelukkes i fjellsider som stort sett er dekket av tynn morene, 

med store trær og med terrenghelning over 20-25°. I de aktuelle dalsidene er det registrert noen få mulige 

små skredkanter etter tidligere utglidninger, men både disse og eventuelle avsetningsformer er i liten grad 

markerte. Dette gjelder for det meste også mulige skredbaner. Terrengspor tolket som utglidninger er for 



Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

39 

 

det meste svakt definerte, og ligger i moderate forsenkninger med antydning til vifter og andre jord-

/flomskredavsetninger nedstrøms. De svakt definerte terrengformene tolket som utglidninger, og de 

mulige skredavsetningene nedenfor, gjør at disse løpene i stor grad er registrert som forsenkninger/raviner 

og ikke skredbaner, som vi heller velger å benytte på mer opplagt nedskårne terrengspor etter ferskere 

skredhendelser. Mest markert, og brattest er den østligste ravinen i påvirkningsområdet, som trolig er 

restene av et kanalisert jordskred med vifteform nederst. Ingen vifteformede avsetninger er observert nede 

i strandsona, men flere er registrert omtrent ved marin grense, noe som kan indikere et 

avsetningstidspunkt tidlig postglasialt. Det kan indikere at jordskred har begrenset frekvens og relevans 

for faresonene, men avsetningene er lokalisert der terrenget flater ut, og kan derfor også være avsatt av 

denne grunn, og ikke nødvendigvis ved et høyere havnivå. I små nedbørfelt som her og i en del av de 

andre kartleggingsområdene, er det mindre opplagt om løsmasseskred utløses som jordskred 

(poretrykksoppbygging) eller som flomskred (fluvial erosjon), og det er vanskelig å skille mellom disse i 

geomorfologien og stratigrafien, og er derfor diskutert i samme avsnitt. 

 

Alle aktuelle forsenkninger og raviner er sammen med mulige avsetninger og løsneområder for jord- og 

flomskred vist i registreringskartet vist i Vedlegg 1D. De mest aktuelle jordskredbanene med betydning 

for faresoneutstrekningen er først og fremst den mest definerte ravina langt øst i området ved boligen 

lengst øst i kartleggingsområdet (Steinset 37), og ved flere mindre markerte forsenkninger med mulige 

skredkanter som leder ned til samme sted vest for Steinsetfjellet (Steinset 82). Løsneområdet nedstrøms 

Brunamyra er primært definert som et mulig løsneområde for flomskred ettersom dette løsneområdet har 

større oppstrøms nedbørfelt enn de øvrige løsneområdene som er definert som løsneområder for 

jordskred, men nedbørfeltet oppstrøms er nokså lite så det kan like gjerne være et løsneområde for 

jordskred. Dette har likevel begrenset betydning for vurdering av utløpslengden i denne sammenhengen. 

 

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 brukbart overens med de 

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

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

 

I 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 Vest for 

Steinsetfjellet og ved boligen lengst øst i kartleggingsområdet. De forventede skredutløpene tilsvarende 

det vi antar er 1000 års hendelser med utløsningsvolum på 50-250 m3, følger i all hovedsak forsenkninger 

og ravine, med noe spredning når terrenget flater ut eller forsenkningene blir mindre markerte. 

Dimensjonerende jord- og flomskred treffer ingen eksisterende bebyggelse. Jord- og flomskred som 

antageligvis kan representere 5000 års hendelser kan løses ut fra ytterligere tre løsneområder lenger vest. 

Disse vurderes å ha lavere sannsynlighet grunnet mindre markerte skredrelaterte terrengformer, samt 

mindre oppstrøms nedbørfelt. Dette gir etter vår mening en lavere sannsynlighet, men kan allikevel ikke 

helt utelukkes. 

 

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

modellresultatene vist i vedlegg 1E1. 

4.1.7.6 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida 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. 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
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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 1/100. Dette er nærmere 

beskrevet nederst i avsnitt 4.2.6.2. 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 en del større enn faresonene som gjelder under dagens 

forhold, i hovedsak fordi snøskred dermed blir den dominerende skredtypen i påvirkningsområdene. 

 

 

4.1.7.7 Mulighet for å redusere faresonene 

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

eneste unntak av noen skur eller mindre uthus. 

Dersom man likevel ønsker å redusere faresonene i det delområdet, vil rensk og bolting av avløste 

bergblokker være den mest realistiske løsningen. Især i skrenter sørvest for Steinsetfjellet. Denne typen 

tiltak bør la seg gjennomføre i det aktuelle området. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det 

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

vernskog i dalsida vil kunne forhindre flatehogst og forverring av situasjonen. 
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4.2 Område 2 – Høyvika 

Kartleggingsområdet er 0,08 km2 stort, og har en lengde på 350 meter langs sørsida av Ellingsøyfjorden. 

Området dekker den nokså spredte bolig- og gardsbebyggelsen i grenda Høyvika. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 15 og mer detaljert i Vedlegg 2B. 

Påvirkningsområdet er moderat i størrelse og strekker seg opp Skaret og mot toppen av Varden/Hornet. 

 

Oversiktsbilde av området tatt fra drone er vist i Figur 16. Flere oversikts- og detaljbilder er presentert i 

Vedlegg 2A. 

 

 

 

Figur 15: Oversiktskart over kartleggingsområde Høyvika, med påvirkningsområdet.  
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Figur 16: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, i retning sør-sørøst. 

 

4.2.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg fra sørsida av Ellingsøyfjorden og opp mot sørøst og vannskillet mellom toppene 

Hornet (i nord) 330 moh. og Nakken (i sør) 288 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 2C. 

 

I grove trekk blir den nordvestvendte dalsida generelt gradvis brattere opp mot Skaret, hvor terrenget 

flater ut inn mot vannskillet. 

Fra fjordnivået er terrenghelningen på mindre enn 20 grader opp til kote 40-50. Her blir dalsida markert 

brattere mellom 25-37 grader opp til kote 120, hvor helningen øker til 55 grader opp til kote 250-280 

(Skaret). Herfra flater terrenget ut under 20 grader inn mot vannskillet omtrent ved kote 310. Det er også 

enkelte skrenter på opp mot 15 meter i midtre deler av påvirkningsområdet, men få avsatser. Nord og sør 

for Skaret er det brattere skrentpartier på 50-130 høydemeter. 

 

Nedenfor Skaret er det 3-4 mer eller mindre markerte forsenkninger og raviner som følger fallinja omtrent 

ned til vegen ved kote 33. Disse forsenkningene drenerer begrensede nedbørfelt uten helårs drenering. 

Hele dalsida over og innenfor kartleggingsområdet, med unntak av slak innmark nedenfor vegen og de 

bratte skrentene brattere enn 45 grader er dekket av velutviklet blandingsskog, og enkelte mindre 
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granplantefelt (Figur 16). Alle deler av dalsida som er kildeområder av betydning for skred i 

kartleggingsområdet er allerede definert som vernskog (Figur 17). 

 

 
Figur 17: Figuren viser etablert vernskog-arealer i dalsida over kartleggingsområdet 

(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog). 

  

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1964, 1965, 

1968, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 og 2020. Skoggrensa er lokalt noe i overkant av Skaret 

omtrent ved kote 300. Ellers i området er den en del høyere, så den relativt lave skoggrensa skyldes trolig 

fuktige eller ugunstige grunnforhold som indikert av NIBIO (https://gardskart.nibio.no/), eller av 

berggrunnskjemiske forhold. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene viser omtrent ingen fortetting 

av skogen. En kan også se at deler av innmarka i vestre del av kartleggingsområdet har grodd igjen, og 

det er antydning til skredskadd skog langs en av forsenkningene (Figur 19) nedenfor Skaret, men dette er 

usikkert grunnet dårlig ortofotokvalitet og skyggeeffekter. Utover dette er det ingen åpenbare tegn på 

skred i perioden mellom fotograferingene. 

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
http://www.norgeibilder.no/
https://gardskart.nibio.no/
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En avrenningsanalyse basert på terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning er utført for dalsida ovenfor 

kartleggingsområdet og det vises noen eksempler på nedbørfelt for aktuelle bekker (Figur 18). Flere av 

bekkene har veldig små nedbørfelt (<0,02 km2) og har kun sesongvis avrenning. De er avgrenset til selve 

dalsida, mens det to største bekkene/ravinene som drenerer Skaret er noe større, men fremdeles med et 

begrenset nedbørfelt med 0,06 km2. Nedbørfeltene er beregnet i oppstrøms nedbørfelt-analyse i det 

hydrologiske verktøyet Scalgo (www.scalgo.com). 

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. 

 

 
Figur 18: Avrenningsanalyse (MFD) i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. Forsenkninger med 

mindre enn 500 m2 nedbørfelt oppstrøms er filtrert vekk. I tillegg er nedbørfelt for noen utvalgte bekker i 

dalsidene ovenfor kartleggingsområdet markert med gule polygoner, og areal er angitt med km2 

(www.scalgo.com). 

 

 

http://www.scalgo.com/
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Figur 19: Flyfoto fra 1968, med tegn på mulig skredskadet skog over kartleggingsområdet. 

 

Berggrunnen i begge dalsidene er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis. Det er ingen 

strukturelle målinger i dalsida over kartleggingsområdet. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 

1:50.000 (Figur 20), består løsmassedekket i dalsida opp til kote 140 av morenemasser (grønn farge). 

Størst mektighet og med strandavsetninger (U) nederst, deretter tynnere (lysere grønn) med høyt 

blokkinnhold (trekanter) oppover dalsida. Det er skredmasser (rød farge) mellom kote 140-240, deretter 

humusdekke over berggrunn (lys brun farge) videre opp til vannskillet ved kote 310. Dette stemmer godt 

med observasjoner gjort under befaring, bortsett fra at steinsprangura strekker seg lengre ned, omtrent ned 

mot kote 50. 
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Figur 20: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). For kartforklaring, se 

beskrivelsen i teksten.  

 

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 langt på 

vei i samsvar med tolkningen uttrykt i NGUs kart ovenfor.  

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

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

kartleggingsområdet. 

4.2.3 Aktsomhetssoner 

Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og steinsprang, og 

delvis innenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av 

NVE (NVE, 2021A). Store deler av kartleggingsområdet ligger også innenfor NGIs aktsomhetssoner for 

snø- og steinskred. 

4.2.4 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021A) viser kun en skredhendelse innenfor eller i nærheten av kartleggingsområdet. 

Om den relevante skredhendelsenen (Vedlegg 2C) kan en lese i databasen: 

 

http://www.ngu.no/
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- Fjellskred, Høyvik, 26.07.1700. kl. 0000 

«Årstalet 1700 er ca. Skodje. Segn frå 1600-1700-talet. På Høyvik blir det fortalt at dette neset som stikk ut 

i Stavsetfjorden mot Dyrøy, er laga av eit fjellskred ovanfrå fjellsida der. Raset tok med seg stabburet på 

garden. Truleg gjekk ikkje folk med.». Vi mener ut ifra morfologi og løsmasser at det ikke kan 

utelukkes å ha skjedd på det angitte stedet, Storneset. Like sannsynlig er det at denne hendelsen 

avsatte det mindre neset 50 meter mot øst og en del grove skredblokker som i dag er synlig under 

høyspentlinja, og at Storneset kan være en morenerygg, eller et enda eldre fjellskred i tidlig 

postglasial fase. Historien forteller om at et hønsehus ble tatt av steinskredet og at hanen gol nedi 

skredavsetningen i flere uker uten å komme ut. Dette indikerer i så fall at porevolumet i 

skredavsetningen må ha vært betydelig og med lite finstoff, og dette stemmer i liten grad med 

løsmassene som kan observeres på Storneset i dag. Likevel kan løsmassene i området være 

modifisert av menneskelig aktivitet i ettertid. 

 

Lokale informanter har ikke hørt om andre skredhendelser enn den store historiske skredhendelsen, men 

hører av og til lyd fra steinsprang i de høyestliggende skrentene, og kunne fortelle at maks snødybde var 

opp mot 60 cm vinteren 2021. 

4.2.5 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021A), og vi observerte heller ingen 

sikringstiltak i dette kartleggingsområdet under befaringen. 

4.2.6 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er steinsprang, jordskred og sørpeskred vurdert å kunne utløses med årlige 

sannsynligheter som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17, under dagens vegetasjonsforhold. 

Dersom skogen forsvinner, vil trolig samtlige skredtyper bli aktuelle. 

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

beregningsresultater er vist i Vedleggene 2E1-4. 

 

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

er stort sett vendt mot nord og nordvest. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 100 – 155 cm etter 

betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Løsneområder er valgt å 

ha nokså begrenset utstrekning og volum (T, S og enkelte M) for å forhindre urealistisk lange utløp, fordi 

RAMMS i større grad er best egnet for å gjenskape skreddynamikken i store snøskred. 

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 52 

grader. I hovedsak er steinsprang vurdert som dimensjonerende skredtype. Utfordrende vegetasjons- og 

observasjonsforhold i kildeområdene bidrar til usikkerhet rundt fastsetting av blokkstørrelse for de ulike 

steinsprang-scenariene som legges til grunn, men observasjoner av blokkmateriale i dalsida gir grunn til å 

tro at rektangulære blokker på 1-8 m3 er passende for 1000-5000 års returperioder. Ettersom gneisen i 

området virker å være nokså resistent, og at det er mektig steinsprangur og morenedekke som demper 

sprettenergi og knusningssannsynlighet, kan det trolig antas at steinsprangblokker i utløpsområdene så 

langt ned som ved bebyggelsen ikke avviker betydelig i blokkstørrelse i forhold blokkstørrelsen i 

avløsningsøyeblikket. I dette området er steinsprangutløpet modellert, med DEM på 1 m x 1 m og 2 m x 2 

m, som beskrevet i avsnitt 3.6.1. 
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4.2.7 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, under dagens 

forhold, er vist i Figur 21, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 2F. 

Faresonene uten dagens skog er vist i Vedlegg 2G. 

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er steinsprang, flomskred og sørpeskred 

under eksiterende vegetasjonsforhold. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

1/5000 og 1/1000 i det vurderte området. Det er ingen boliger innenfor faresonen for 1000 års skred. 

Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 

 

 
Figur 21. Faresoner under dagens forhold for samtlige aktuelle skredtyper i område 2 – Høyvika. 

 

4.2.7.1 Steinsprang 

Dalsida over kartleggingsområdet har bratte og høye bergskrenter som representerer kildeområder for 

steinsprang og steinskred, og forekommer hovedsakelig i de høye skrentpartiene Hornrøysene og Nakken, 

på hver sida av det slakere partiet Skaret midt i påvirkningsområdet. Det er avløsende både nærvertikale 

og nærhorisontale sprekkesett i kildeområdene, men ofte med begrenset utstrekning. I dalsida over den 

nordøstlige bebyggelsen i kartleggingsområdet er de viktigste mulige kildeområdene for steinsprang et 

20-30 meter høyt skrentparti som er nokså lite oppsprukket, ca. 100 meter mot øst, og nedenfor 
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Hornrøysene (Figur 1-2 i Vedlegg 2A). Mulige kildeområder ovenfor dette er nokså markert konvekse i 

dette skrentkomplekset (Figur 1-3 i Vedlegg 2A) opp mot Hornrøysene, noe som trolig fører til 

blokkspredning til sidene og lavere treffsannsynlighet fra disse øvre partiene sammenlignet med den 

nederste skrenten i dette skrentkomplekset. Øvre blokkstørrelse med en sannsynlighet med betydning for 

faresonene her, vurderes å være for det meste under 1 m3, men muligens også opp mot 2-4 m3dersom 

sjeldne utfall fra Hornrøysene forekommer, men observasjonene er usikre grunnet sikkerhets- og 

tilgjengelighetsutfordringer med å studere delvis vegetasjonsdekkede kildeområder på en sikker måte på 

nært hold med skala/målestokk. Blokkstørrelsen kan trolig ventes for en stor del å være mindre enn 1 m3, 

og ettersom det er mindre enn 100 meter skog mellom skrent og bebyggelsen nedafor er likevel skogens 

skreddempendeeffekt ikke tatt med ved vurdering av steinsprang fra dette steinsprangpartiet. I tillegg kan 

nokså grovvokst skog i overkant og i skrentpartier gi rotsprengning og økt sannsynlighet for utfall. 

 

Kildeområder ovenfor bebyggelsen lengst sørvest ligger i betydelig større avstand og høyde fra disse 

boligene. Omtrent 300 meter mot sørøst i den moderat oppsprukne 50-70 meter høye skrenten Nakken, 

sør for Skaret (Figur 4-6 i Vedlegg 2A). Det er betydelige uravsetninger mellom Nakken og bebyggelsen, 

og høydeforskjellen er totalt opp mot 250 høydemeter. Sprekkesett kan kun observeres i vertikalskrentene 

(følgelig uten god målestokk), og det er tett vegetasjon og/eller torvdekke over berggrunnen i mer 

tilgjengelige områder. Dette bidrar til usikkerhet rundt vurdering av sprekkavstand og blokkstørrelse i 

kildeområdene, men de nederste mulige skredblokkene på marka ovenfor bebyggelsen i sørvest indikerer 

blokkstørrelser muligens opp mot 8-12 m3 (Figur 7 i Vedlegg 2A) i scenarier med 5000-10000 års 

returperioder. Ettersom blokkstørrelsen med en relevant utløpssannsynlighet ned til bebyggelsen kan 

ventes å være større enn 2 m3, er derfor skogens skreddempendeeffekt ikke tatt med i vurdering av denne 

skredtypen. 

 

Resultater av utløpsmodellering for steinsprangblokker på 1-8 m3, utført med konservative 

inngangsparametere (Vedlegg 2E2), viser at steinsprang enkelte steder kan havne godt innenfor 

kartleggingsområdet, og forbi vegen og bebyggelsen. Modellresultater forutsetter imidlertid utfall av 50 

blokker fra hver celle i terrengmodell med helning over 52° (med oppløsning på 2 m) eller 55° (med 

oppløsning på 1 m), og tar derfor ikke i betraktning den reelle utløsningssannsynligheten. Det er benyttet 

en starthøyde på 5 m, og ingen skog i skredbaner og utløpssoner. Det simulerte utløpet er betraktelig 

lenger enn mulige observerte skredblokker i terrenget, som ligger noen titalls meter ovenfor bebyggelsen. 

I tillegg er få av blokkene opplagte kantede skredblokker, men heller kantrundede blokker (flere med 

tjukk forvitringshud) som ligger blant andre mindre kantrundede blokker < 0,5 m3 som lite trolig kan være 

steinsprangblokker i så lang avstand nedenfor kildeområdene. Det også benyttet den empiriske alfa-beta 

modellen for å verifisere de numeriske modellresultatene. Den viser stort sett noe kortere steinsprangutløp 

med tidligste avsetingstidspunkt omtrent ved vegen (Utvikbygda/Fv 5946) som krysser 

kartleggingsområdet, enn den numeriske modellen. Det indikerer overestimering av utløpene i både den 

numeriske modellen og den empiriske modellen, sammenlignet med de nederste mulige skredblokkene. 

Funn av mulige og sikre steinsprangblokker i relevant størrelse, vil derfor vektlegges mer enn modellene, 

og avviket kan først og fremst forklares med ruhet og energiopptak i løsmassedekket nedenfor 

kildeområdene som ikke fanges opp i modellene. Steinsprang vurderes å være en vesentlig 

dimensjonerende skredtype for faresonene i dette kartleggingsområdet, og har etter vår mening en årlig 

sannsynlighet i underkant av 1/1000 ved bebyggelsen. 

4.2.7.1 Stein- og fjellskred 

Det er historiske nedtegnelser som indikerer at et fjellskred kan ha skjedd her på 1600-tallet (Avsnitt 

4.2.4), og det er blokkmateriale og terrengformer ved strandlinja som indikerer at dette kan ha skjedd, og 

da sannsynligvis med utfall fra Hornrøysene ovenfor Storneset. NGUs karttjeneste som viser mulige 
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deformasjoner i fjell ved hjelp av satellittbaserte radarmålinger - InSAR (https://insar.ngu.no/), viser noen 

målinger fra dette området, og de registrerte punktmålingene har få relevante målinger fra mulige 

kildeområder. Vi har ikke oppdaget baksprekker eller forkastinger som indikerer at dette er et større 

ustabilt fjellparti. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at den 

ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.2.7.2 Snøskred 

Dalsida i dette påvirkningsområdet har partier som er brattere enn 25 - 27° og konkave områder med 

begrenset ruhet, noe som fører til at mindre til middels store snøskred i teoretisk forstand kan utløses 

naturlig. Klimaforholdene og registrerte snødata indikerer at større snøfall kan forekomme over noen få 

dager i sjeldne tilfeller. Dalsidene som er bratte nok til at snøskred kan utløses er imidlertid dekket av 

skog som vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning (Figur 16), der 

dbh>12cm og krondekningsgraden er >70%. Denne vurderingen er gjort som beskrevet i avsnitt 3.7.1. 

Unntakene er først og fremst de bratte skrentene der steinsprang kan forekomme ved Nakken og 

Hornsrøysene, men disse er for bratte til at store mengder snø kan bygges tilstrekkelig opp til å danne 

store skred med skadepotensiale. Samtidig er alle løsneområder for snøskred av betydning dekket av 

vernskogsonen (Figur 17). Ingen snøskredhendelser er registrert i nærheten. Samlet sett er snøskred derfor 

ikke dimensjonerende for faresonene i noen del av dette kartleggingsområdet under eksisterende 

vegetasjonsforhold. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 2H skulle forsvinne, vil snøskred bli en 

aktuell skredtype i deler av kartleggingsområdet, og vil langt på veg bli den dimensjonerende skredtypen. 

Vi har identifisert 5-6 løsneområder som kan bli aktuelle dersom en neglisjerer skogen. Disse er i grove 

trekk nordvest-vendte og ligger derfor delvis i le for fremherskende sørlig vindretning, men det kan 

muligens også ventes begrenset krysspålagring i konkave terrengformer i de vestlige deler av 

påvirkningsområdet ved snøfall med vind fra vest. 

 

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

numeriske modellen RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 2.3.1 og 3.6.2. 

For 100-årsskred forutsetter vi bruddkanthøyder på 80 cm omtrent som største registrerte 3-døgns 

snøtilvekst pluss et påslag for på 20 cm for lesideeffekt, mens for et 1000-årsskred forutsetter i 

utgangspunktet bruddkanthøyder i sørvendte løsneområder på 130 cm under tilsvarende forhold, og et 

ytterligere påslag på 25 cm for et 5000-årsskred (155 cm). De fem mest relevante løsneområdene høyt 

opp i dalsida som kan gi store skred har en utstrekning på 5000-20000 m2, og defineres derfor som «S». 

«M», er benytta for å kompensere for manglende friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års 

returperioder i RAMMS. Det er derfor benyttet 300 års gjentaksintervall for middels store skred (M300) 

som representerer de to lengste returperiodene, og 100 års gjentaksintervall for skred som representerer 

den korteste returperioden (S100). Friksjonsparameterne som er benyttet for hvert løsneområde, er 

indikert i tabelloversikten sist i rapporten i Vedlegg 0, mens Vedlegg 2E3a presenterer noen av 

modelleringsresultatene for denne skredtypen. Skogområdene som er vurdert å ha skredforebyggende 

effekt, er markert i Vedlegg 2H. 

 

Resultatene av våre observasjoner, analyser og opplysninger mottatt av lokale informanter tilsier at 

snøskred ikke er aktuelt under dagens vegetasjonsforhold. Modelleringsresultater underbygger vår 

vurdering om at snøskred blir den dimensjonerende skredtype dersom det ikke tas hensyn til skogen i 

dalsida. Simuleringer indikerer at snøskred vil nå fjorden langs hele kartleggingsområdet. 

Sannsynligheten for at boliger og driftsbygninger rammes av snøskred er mindre enn 1/1000, under 

dagens vegetasjonsforhold. Forsvinner skogen øker den til mer enn 1/1000 i store deler av 

https://insar.ngu.no/


Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

51 

 

kartleggingsområdet. Lengst går skredene omtrent midt i kartleggingsområdet, mellom de to 

husklyngene. 

 

 

4.2.7.3 Sørpeskred 

Dalsidene ovenfor Skaret omtrent ved kote 290 har ikke tilstrekkelig vegetasjon til å forhindre virkelig 

sjeldne sørpeskred fra de slakere partiene i sørøst. Kartleggingsområdet har vegetasjonsforhold som ligger 

relativt godt til rette for utløsning av sørpeskred opp mot 150 meter øst for skoggrensa ved kote 290, især 

for utløsningsmekanismen som innebærer slake, konkave partier, f.eks. høyt liggende myrområder eller 

fjellplatåer (Figur 5 og 6 i Vedlegg 2A), som drenerer ned i brattere terreng med konsentrert avrenning. 

Utløsning i bratte raviner nedenfor Skaret mener vi har lav sannsynlighet under dagens skogdekke, og 

skogen fører også til lav sannsynlighet for utløsning av sørpeskred med våte snøskred ovenfor eller i 

ravinene. Utløsning av sørpeskred krever et høyt vanninnhold i snødekket, noe som ikke er usannsynlig 

mellom skoggrensa og vannskillet. Det er flere raviner nedenfor mulig løsneområder for sørpeskred, noe 

som indikerer at sørpeskred kan ha hatt medrivning av vegetasjon og løsmasser langs ravinene og 

erosjonspotensiale som flomskred i nedre halvdel av dalsida. Mangel på historikk for sørpeskred i 

nærheten og ingen ferske vegetasjonsskader i dette området tyder på at dette er en nokså sjelden 

skredtype her, men har trolig en betydning for faresonene ettersom det er registrert en sørpeskredhendelse 

5 km mot nord ved Gjerset. 

 

Den lave løsnesannsynligheten knytter vi til de begrensede nedbørfeltene oppstrøms mulige 

løsneområder, slik at det kreves svært ekstreme nedbørmengder før denne skredtypen blir aktuell. Om 

sørpeskred utløses, ventes utløpet å følge raviner og forsenkninger som jord- og flomskred, men med 

lenger utløp og større intensitet helt ned til fjorden, og trolig noe mindre spredning i slakt terreng grunnet 

høye skredhastigheter (Vedlegg 2E4). Om medrivning av vegetasjon og løsmasser blir betydelig er det 

nærliggende å anta at utløpet blir noe kortere og bredere med økende løsmasseandel og interfriksjon, men 

sannsynligvis lengre enn utløp for rendyrkede flomskred. Grunnet løsneområder opp mot 150-200 meter 

ovenfor skoggrensa og med en høydeforskjell på opp mot 20 meter samt litt tynn skog og bratt terreng 

nedenfor skoggrensa (Skaret) bør en se vekk fra skogens skreddempende effekt, fordi skredmassene trolig 

har stor nok bevegelsesenergi til å rive med skogen dersom de utløses. Sørpeskred utløst fra de mest 

aktuelle løsneområdene vil passere omtrent midt gjennom kartleggingsområdet, mellom de to 

husklyngene. 

Grunnet begrensede nedbørfelt oppstrøms løsneområdene mener vi den årlige sannsynligheten for 

utløsning av sørpeskred mot kartleggingsområdet er mindre enn 1/1000, men større enn 1/5000. Uten 

skog i dalsida vil sørpeskred i større grad kunne løses ut langs ravinene i dalsida, og den samlede årlige 

sannsynligheten for sørpeskred i området vil trolig øke til over 1/1000. 

 

For et sørpeskred med en sannsynlighet på 1/5000 forutsettes et utløste volum på ca. 2000-4000 m3. Det 

mulige sørpeskredutløpet er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som beskrevet i avsnitt 3.6.3., 

med løsneområde plassert noe nedstrøms i forhold til det som er vist i registreringskartet (Vedlegg 2D) og 

i Vedlegg 2E4, som også presenterer modelleringsresultatene. Basert på disse vurderingene og 

modellresultater er sørpeskred vurdert å være dimensjonere for faresonen med en årlig sannsynlighet 

større enn 1/5000 i den midtre delen av kartleggingsområdet, under dagens vegetasjonsforhold. 

4.2.7.4 Jord- og flomskred 

I den aktuelle dalsiden er det registrert 3 – 4 raviner som kan ha oppstått i forbindelse med jord- og 

flomskred. Øverst, eller i sidene av disse mulige løpene for jord- eller flomskred er det flere spor etter 
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mulige utglidninger, dvs. jordskred på steder der avrenningsanalysen (Figur 18) indikerer konsentrasjon 

av vann (Figur 7). Selv om de enkelte utglidningene i seg selv nødvendigvis ikke har gått langt ned i 

dalsida når de har blitt utløst, gir de vesentlig høyere sannsynlighet for flomskred senere, ved å tilføre 

ravinene løsmasser som seinere kan mobiliseres som flomskred av strømmende vann og episodiske 

fluviale erosjonsprosesser. 

 

I tillegg kan jordskred utløses ved steinsprang fra overliggende skrenter ned på vannmettede løsmasser og 

store trær kan virke mobiliserende på tynt løsmassedekke. Den mulig skredskadde skogen fra 60-tallet 

(Figur 19) har en karakteristikk som kan knyttes til en løsmasseutglidning eller et steinsprangutløst 

jordskred. Det er i veldig liten grad tegn til jord- og flomskred utenfor de midtre deler av 

påvirkningsområdet, der flere nedbørfelt samles og ravinene er definerte. Dette kan ha sammenheng med 

at en steinsprangur, som dekker store deler av dalsidas øvre halvdel, vanligvis er stabile løsmasser som 

trenger betydelig tilleggslast i form av et oppstrøms jord-/flom-/sørpeskred, større steinsprang e.l. for å 

kunne remobiliseres. 

 

Grunnet dalsidas konkave form munner alle ravinene ut omtrent ved eller like nedafor vegen mellom de 

to husklyngene omtrent midt i kartleggingsområdet. Det er større, grove vifteformede avsetninger med 

spor etter flere skredhendelser i form av avskjærende/kryssende raviner som strekker seg et godt stykke 

nedover mot fjorden. Ved strandlinja har vi tolket flere vifteformede avsetninger, men disse kan være noe 

antropogent modifisert og vi klarte ikke fastslå sikkert om de var avsatt av jordskred eller flomskred. Det 

er også tegn til levéedannelse på hver side av en ravine omtrent ved vegen, noe som kan tyde på at jord- 

eller flomskred, eller (løs)masseførende sørpeskred har forekommet, og ikke bare sørpeskred i sin 

rendyrkede form. Sistnevnte avsetter i mindre grad levéer enn flomskred og kanaliserte jordskred. Det er 

ingen tegn til helt ferske utglidninger i dalsida, annet en antydning til mindre skog i øvre deler av 

ravinene, men dette kan også skyldes for fuktige vekstforhold for skog, akkurat som de skogfattige 

myrene oppstrøms som ligger godt under tregrensa. Dette indikerer, sammen med fravær av 

løsmasseskredhistorikk, sannsynligvis at denne skredtypen ikke har betydning for faresoner med årlig 

sannsynlighet større enn 1/100. Mulige utglidninger, raviner og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 2D, 

registreringskartet. 

 

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for både jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Vi har ved tegning av faresoner til en viss grad valgt å vektlegge modelleringen i form av jordskred 

med utløsningsvolum på 160-800 m3 og medrivning, ettersom det er tydeligere tegn etter løsneområder 

fra tidligere jordskred enn flomskred, og at løsnevolumene og dermed utløp blir noe sikrere i 

simuleringssammenheng. Dette kan skyldes at flomskred ofte kan ha mindre definerte erosjonsutløste 

løsneområder langs en ravine som er vanskelig å fastsette med en viss grad av sikkerhet under disse 

forholdene. Modellering er også i dette området utført med terrengmodell med både 4 m x 4 m og 2 m x 2 

m celler. Førstnevnte for å se en mer generell spredning ved blokkering av skredløp/ravine underveis i 

skredforløpet, mens sistnevnte gir et mer presist flytemønster, spesielt for mindre skredvolum og 

lavviskøse skred med høyt vann- og finstoffinnhold og få større blokker. Det er liten forskjell mellom de 

to oppløsningene i dette området. I begge tilfeller stemmer de modellerte utløpene kvalitativt godt 

overens med de kartlagte avsetningene. 

 

Jordskred og flomskred vurderes å være dimensjonerende for skredfaresonene midt i 

kartleggingsområdet, men da kun for faresonen med samlet årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 

under dagens forhold. Dette fordi sørpeskred trolig har betydning for faresonene med en årlig 

sannsynlighet større enn 1/5000 på grunn av små nedbørfelt oppstrøms løsneområdene og dertil lav 

løsnesannsynlighet, samt at sørpeskred, dersom utløst, som oftest har større mobilitet og lengre utløp med 

lavere internfriksjon. Skogen er skjønnsmessig vurdert til å redusere sannsynligheten for jord og 
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flomskred noe i øvre halvdel av dalsida, men ikke i en grad som gjør at skredtypen kan utelukkes. Skogen 

er vurdert som skredbremsende i de nedre deler av utløpssonen omtrent ved vegen, ettersom 

skredenergien reduseres en del der terrenghelningen avtar. 

Bebyggelsen ligger gunstig plassert med tanke på løsmasseskred med en årlig sannsynlighet større enn 

1/1000, ettersom både kartlagte skredbaner og simuleringer indikerer at skredmasser stort sett vil passere 

mellom de to husklyngene, og ikke ramme bebyggelsen direkte. 

4.2.7.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida 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 2H. 

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 1/100. Dette er nærmere 

beskrevet nederst i avsnitt 4.2.6.2. 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 2G). Disse er en del større enn faresonene som gjelder under dagens 

forhold, i hovedsak fordi snøskred dermed blir den dominerende skredtypen i påvirkningsområdene. 

4.2.7.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene for å frigjøre arealer for ny utbygging, avhengig av hvor og 

hvilket sikkerhetsnivå man ønsker å oppnå etter sikring, kan det trolig etableres steinsprangnett eller 

fangvoller ved objekter der en ønsker sannsynlighetsreduksjon. Det er generelt godt med plass til 

eventuell etablering av større ledevoller for å lede sørpe og flomskredmasser rundt områder som ønskes 

sikret, men vi mener det er lite realistisk i et kost-nytte perspektiv. Rensk og bolting kan vurderes i de 

lavereliggende kildeområdene øst i området. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det 

utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene. 
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4.3 Område 3 – Reitegjerdet-Reiten 

Kartleggingsområdet er 0,49 km2 stort, og har en lengde på 2 km langs nordsida av Brusdalsvatnet. 

Området dekker den nokså konsentrerte bolig- og næringsbebyggelsen mellom Reitegjerde og Reiten. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 22 og mer detaljert i Vedlegg 3B. 

Påvirkningsområdet er middels i størrelse og strekker seg opp mot Middagstua og Demma/Demmhaugen. 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 23 og Figur 24. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 3A. 

 

 

 

Figur 22: Oversiktskart over kartleggingsområde Reitegjerdet-Reiten, med påvirkningsområdet. 

A 
B 

C 

D 
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Figur 23. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (vestlig del) tatt fra drone. Pil indikerer høyspentgate. 

Bildet er tatt mot nordøst. 

 
Figur 24. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet (østlig del) tatt fra drone. Bildet er tatt mot nordvest. 

Demma Middagstua 

Demma 
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4.3.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg fra nordsida av Brusdalsvatnet (25-26 moh.) og opp mot en rygg som strekker seg 

mellom Middagstua (244 moh.) i vest og Demma i øst (265 moh.), som er høyeste punkt langs hele 

påvirkningsområdet over dette 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 3C.  

 

Den sørvendte dalsida er i hovedsak brattere enn 25 grader på oversida av E39. Denne stamvegen er 

utgjør en om lag 10-12 meter bred nærhorisontal avsats som passerer igjennom hele kartleggingsområdet 

øst-vest ved kote 42-55. Langs oversida av vegen er det også ei grøft med dybde på minst 30-40 cm, ofte 

mer. Nedafor vegen er det kun mindre terrengpartier (utenom vegfyllingene) som er noe brattere enn 25 

grader, og all bebyggelse av betydning ligger nedafor E39. Påvirkningsområdets terrengforhold med 

relevans for skred er nedenfor inndelt i fire partier fra vest mot øst (Figur 22 og vedlegg 3C): 

A. Den vestligste 350 meter av kartleggingsområdet over hagesenteret er stort sett 25-45 grader opp 

ved kote 80-150, og enkelte mindre partier i østlige deler opp mot 60 grader. Det er flere svakt 

konkave terrengpartier i denne delen av dalsida. 

B. Neste parti som er omtrent 700 meter, er i hver ende avgrenset av mindre bekker. Dette partiet er 

gjennomgående en del brattere enn partiet ved hagesenteret, med vesentlige deler av dalsida 

brattere enn 45 grader og nokså tett på E39, og noen slakere mindre partier på 25-45 grader, 

hovedsakelig i nærheten av bekkene i hver ende av dette partiet. 4-6 forsenkinger lang fallinjen 

deler opp dette brattpartiet i vekselvis konkave og konvekse former. 

C. Det tredje partiet har en del likhetstrekk med partiet over hagesenteret, ved at det for det meste er 

middels bratt, 25-45 grader. Disse bratteste partiene er her lengre mot nord, opp i dalsida. 

D. Det østligste partiet har fellestrekk med parti B, ved at det gjennomgående er brattere enn 45 

grader, især den østligste 2/3, men med færre forsenkninger i fallinjen i forhold til område B. 

I dalsida over disse nedre brattpartiene omtrent ved kote 120-150 er det en 100-150 meter bred avsats 

med myrområder og større partier med oppstikkende skrenter typisk 5-15 meter høye, kun gjennomskåret 

av de tre største bekkene i dalsida. Disse myrpartiene utgjør således en slags grunn parallell-dal til 

hoveddalføret. Videre ovenfor denne avsatsen/dalen stiger terrenget videre opp mot ryggen mellom 

Demma og Middagstua, stort sett mellom 25 og 45 grader. I et skredperspektiv vil de aller fleste 

skredtyper stanse på denne avsatsen/parallelldalen, og vi vil heretter kun beskrive forhold overfor denne 

naturlige skredbarrieren der det er relevant. 

 

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

kartleggingsområdet og det vises noen eksempler på nedbørfelt for aktuelle bekker (Figur 26). De største 

bekkene/forsenkningene har begrensede nedbørfelt (0,13-0,36 km2), har for det meste sesongvis 

avrenning og er avgrenset til selve dalsida. Nedbørfeltene er beregnet i oppstrøms nedbørfelt-analyse i det 

hydrologiske verktøyet Scalgo (www.scalgo.com). 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. 

 

Dalsiden ovenfor kartleggingsområdet i nordøst er i all hovedsak dekket av blandingsskog dominert av 

furu (Figur 23 og Figur 24). Unntaket er brattskrenter, veger, kraftgater, næringsarealer og boligtomter. 

Dalsiden i sørvest er også dekket av løvskog, men bare opptil ca. 250 – 350 moh. Fotoer i Vedlegg 3A gir 

godt innblikk i vegetasjon og terrengforhold. Alle deler av dalsida som er kildeområder av betydning for 

skred i kartleggingsområdet, så nær som de østligste 280 meter, er allerede definert som vernskog (Figur 

17). 



Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

57 

 

 
Figur 25.Figuren viser etablert vernskog-arealer i dalsida over kartleggingsområdet 
(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog). 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1964, 1968, 

2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 og 2020. Sammenligning av de eldste og nyeste bildene 

i dette området viser svært lite endring annet enn E39 som er bygd mellom 1968 og 2006. Bildene fra 

1964 (Figur 27) viser et mulig tegn på en løsmasseutglidning ovenfor Brusdalsvegen/Fv. 5948 øst i 

området, og det er en høyspenttrase i fallinja over hagesenteret (i område A) som er 15-18 meter bred. 

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
http://www.norgeibilder.no/
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Figur 26: Avrenningsanalyse (MFD) i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. Forsenkninger med 

mindre enn 500 m2 nedbørfelt oppstrøms er filtrert vekk. I tillegg er nedbørfelt for noen utvalgte bekker i 

dalsidene ovenfor kartleggingsområdet markert med gule polygoner, og areal er angitt med km2 

(www.scalgo.com). 

 

http://www.scalgo.com/


Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

59 

 

 
Figur 27: Flyfoto fra 1964, med pil som viser mulig tegn på et lite jordskred/utglidning ved 

Brusdalsvegen 363, 400 m nordvest for holmen (høyde 31,1 moh) øst i kartleggingsområdet. 

 

Berggrunnen i dalsida er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis i nedre deler og 

glimmergneis i øvre deler ovenfor avsatsen ved kote 120-150. Det er ingen strukturelle målinger i dalsida 

over kartleggingsområdet. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 28), er det 

for det meste et tynt humusdekke over berggrunn (beige farge og T), tynt og usammenhengende 

morenedekke (lys grønn farge) i forsenkninger. I strandsonene øst for hagesenteret er det strandmarine 

avsetninger (blå farge og U) og domineres av sand- og grusfraksjonen, og myrområdene på den større 

avsatsen i dalsida er det stedvis registrert torv og myr (brun farge).  

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

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementer av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 3D. Vår tolkning av terrengformer og løsmasser registrert på befaring i denne 

dalsiden, er i grove trekk samsvarende med tolkningen uttrykt i NGUs kart nedenfor. 
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Figur 28. Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). For kartforklaring, se 

tekst.  

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Det er utarbeidet et faktaark om det ustabile fjellpartiet Rambjøra sør for Brusdalsvatnet., Skredvolum 

som kan utløses er opp mot 2.200.000 m3, og vil skape flodbølger som vil ramme omtrent 1000 

mennesker. Den årlige utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/5000 

(https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-

A6B9-7E04167C863E%7D) og det er derfor ikke behov for å vurdere sekundæreffekter. Utover denne 

rapporten kjenner vi ikke til andre skredrelaterte rapporter fra dette kartleggingsområdet. 

4.3.3 Aktsomhetssoner 

Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, og mindre deler 

innenfor aktsomhetssonene for jord- og flomskred, og for steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene 

publisert av NVE (NVE, 2021A). Betydelige deler av området berøres også av NGIs aktsomhetssoner for 

snø- og steinskred. Det er i praksis bare deler av bebyggelsen nærmest sjøen som ikke berøres av 

aktsomhetssoner for skred. 

4.3.4 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021A) viser tre skredhendelser innenfor eller i nærheten av kartleggingsområdet. Om 

skredhendelsenene (Vedlegg 3D) kan en lese i databasen: 

- Steinsprang (< 100 m3), Brusdal, 20.06.2008 kl.0000. 

Det eksisterer ingen beskrivelser av hendelsen annet enn at den skadet vegbanen. Våre 

befaringsobservasjoner indikerer at det er flere mulige utfall som kan ha sitt opphav i 

bergskjæringa, eller en remobilisert moreneblokk eller utfall i den naturlige skrenten over 

skjæringa, og har derfor usikker plassering og relevans for denne vurderingen. Vi så mulige spor 

etter alle disse typene kildeområder. 

- Jordskred, Reitane, 15.11.2013 kl. 1700. 

Det eksisterer lite beskrivelser av hendelsen annet enn at den ble omtalt som et jordras og skadet 

http://www.ngu.no/
https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
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vegbanen. Ingen synlige skredspor i ortofoto, og vi fant ingen spor etter hendelsen ved befaring. 

Hendelsen har usikker relevans for vår skredvurdering. 

- Steinsprang (< 100 m3), 17.07.2024 kl.0000. 

Det eksisterer ingen beskrivelser av hendelsen annet enn at den skadet vegbanen. Våre 

befaringsobservasjoner indikerer at det er flere mulige utfall som kan ha sitt opphav i 

bergskjæringa, eller en remobilisert moreneblokk, eller utfall i den naturlige skrenten over 

skjæringa, og har derfor usikker plassering og relevans for denne vurderingen. Vi så mulige spor 

etter alle disse typene kildeområder. 

4.3.5 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021A).  

4.3.6 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er det under dagens vegetasjonsforhold i hovedsak steinsprang og til dels 

snøskred og jord- og flomskred som er vurdert å kunne utløses med årlige sannsynligheter som er relevant 

for gjentaksintervallene i TEK17. Dersom skogen forsvinner vil trolig samtlige skredtyper (unntatt 

steinskred) bli aktuelle. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang / steinskred. Et 

utvalg av beregningsresultater er vist i Vedleggene 3E1-4. 

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

er i hovedsak vendt mot sør. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 80-155 cm etter betraktningene 

som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området vurdert å ha 

svært god forebyggende effekt på snøskred, ettersom skogen står tett i mulige løsneområder i 

påvirkningsområdet. Løsneområder er valgt å ha nokså begrenset utstrekning (i hovedsak størrelse «T» og 

«S») for å forhindre urealistisk lange utløp, fordi RAMMS i større grad er best egnet for å gjenskape 

skreddynamikken i store snøskred. 

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 

52°. Steinsprang vurdert som en vesentlig dimensjonerende skredtype. Vegetasjon i kildeområdene bidrar 

til usikkerhet rundt fastsetting av blokkstørrelse for de ulike steinsprang-scenariene som legges til grunn, 

men observasjoner av det svært sparsommelige blokkmaterialet i området gir grunn til å tro at 

rektangulære blokker på 1-8 m3 er passende. I dette området er steinsprangutløpet modellert, med DEM 

på 1 m x 1 m og 2 m x 2 m, som beskrevet i avsnitt 3.6.1 

4.3.7 Skredfarevurdering 

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

29, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 3F. Faresonene uten dagens 

skog er vist i Vedlegg 3G. 

 

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

jordskred og snøskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 

1/100 i det vurderte området. Det er ingen boliger eller driftsbygninger innenfor faresonen for 1000 års 

skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 
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Figur 29. Faresoner under dagens forhold for samtlige aktuelle skredtyper i område 3 – 
Reitegjerdet-Reiten. 

4.3.7.1 Steinsprang og steinskred 

Relevante kildeområder for steinsprang brattere enn 45 grader befinner seg i dette påvirkningsområdet i 

varierende grad mellom den myrlendte avsatsen ved kote 120-155 og E39 ved kote 42-55. Det er ingen 

registrerte skredhendelser i kartleggingsområdet fra tiden før E39 ble bygd, og denne vegkonstruksjonen 

utgjør en betydelig terrenghindring for steinsprang og andre skredtyper for øvrig. Vi observerte 6-7 

blokker mellom E39 og Brusdalsvegen (f.eks. Figur 10-13 i Vedlegg 3A) langs hele kartleggingsområdet, 

og ingen nedafor Brusdalsvegen som kunne være steinsprangblokker. Forholdene ligger mest til rette for 

steinsprang i område B og D (Figur 22), og det er registrert steinsprang i begge disse partiene som ikke 

helt kan utelukkes å være utløst i naturlige skrenter over skjæringene som direkte utfall eller 

moreneblokker remobilisert ved rotvelt e.l. i naturlige skrenter over vegskjæringene (Bilde 3-8 i Vedlegg 

3A). Hendelsene er registrert på 2000-tallet etter at vegen ble bygd og kan dermed stamme fra skjæringer, 

men indikerer noe usikkert, at utfall fra disse skrentene kanskje forekommer med en årlig sannsynlighet 

noe større enn 1/100.  

 

Bergskrentene er for det meste moderat oppsprukne. Det er flere nærvertikale sprekkesett, ett med strøk 

omtrent langs skrenten og nærvertikalt fall mot sør, og ett omtrent vinkelrett på skrenten. I tillegg er det 

enda ett nærvertikalt sett med strøk omtrent vinkelrett på skrenten som faller mot øst, samt et 

nærhorisontalt sprekkesett som avløser topp/bunn. Det er ellers få horisontale sprekkesett med god 

utstrekning (Figur 4 og 5 i Vedlegg 3A). 

Utenom område B og D, er skråningene mindre bratte, men har stedvis partier brattere enn 45 grader. Det 

er indikasjoner etter observasjoner gjort under befaring at rotvelt fra den nokså storvokste furuskogen 
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(Figur 4 og 5 i Vedlegg 3A) kan remobilisere moreneblokker og avløste blokker i bergskrenter, så 

steinsprang fra mer diffuse kildeområder i område A og C kan heller ikke utelukkes. Steinsprang i område 

A og C vil sannsynligvis ha mindre sannsynlighet enn i område B og D og er trolig kun relevant for 1000 

og 5000 års scenarioer. 

Øvre blokkstørrelse med en sannsynlighet med betydning for faresonene er krevende å fastsett sikkert her, 

på grunn av at E39 er etablert der steinsprangavsetningene ville ha vært, men vurderes for det meste å 

være mindre enn 1 m3 for 1/1000-scenarioer, og 6-10 m3 for 1/5000-scenarioer. Ettersom det er mindre 

enn 100 meter skog mellom skrenter og bebyggelsen nedafor, er skogens skreddempendeeffekt ikke tatt 

med ved vurdering av steinsprang fra dette steinsprangpartiet. Skogen vurderes heller stedvis å øke 

sannsynligheten for utfall noe pga. rotsprengning og rotvelt. 

 

Vår vurdering av steinsprang i dette området, underbygd av modellresultater (Vedlegg 3E2) og lite 

registrerte avsetninger (Vedlegg 3D) er at steinsprang med lav sannsynlighet vil forsere E39. Steinsprang 

med en årlig sannsynlighet større enn 1/5000, som passerer E39, kan først og fremst forkomme ved de 

høyeste skrentene i område B og D. Sannsynlighetene for steinsprang med utløp nedafor E39 er for det 

meste mindre enn 1/1000 langs hele strekningen.  

 

Resultater av utløpsmodellering for steinsprangblokker på 1-8 m3, utført med konservative 

inngangsparametere (Vedlegg 3E2), viser at steinsprang enkelte steder kan komme godt innenfor i 

kartleggingsområdet og forbi E39 og bebyggelsen. Modellresultater forutsetter imidlertid utfall av 50 

blokker fra hver 1 m x 1 m celle i terrengmodell med helning over 52°, og tar derfor ikke i betraktning 

den reelle utløsningssannsynligheten. Det er benyttet en starthøyde på 5 m, og ingen skog i skredbanene. 

Det simulerte utløpet er betraktelig lenger enn mulige observerte skredblokker i terrenget, som ligger 

noen titalls meter ovenfor bebyggelsen. I tillegg er få av blokkene opplagte kantede skredblokker, men 

heller kantrundede blokker (flere med tjukk forvitringshud) som ligger blant andre mindre kantrundede 

blokker < 0,5 m3 som lite trolig kan være steinprangblokker i så lang avstand nedenfor kildeområdene. 

Det ikke benyttet empiriske modeller (A-B) for i dette kartleggingsområdet, fordi de ikke er egnet i 

dalsider med en eller flere naturlige og menneskeskapte (E39) avsatser i skråningene. Funn av få mulige 

steinsprangblokker i relevant størrelse, vil også i dette området måtte vektlegges mer enn de konservative 

modellresultatene. Avvik mellom modell og de sparsommelige avsetningene kan først og fremst forklares 

med betydelige terrenginngrep nedenfor kildeområdene som ikke fanges opp i modellene, eller at de 

mindre skredblokkene er fjernet i årenes løp. Steinsprang vurderes å være en vesentlig dimensjonerende 

skredtype for faresonene i dette kartleggingsområdet, men vurderes stort sett å være under av 1/1000 

nedafor E39. 

4.3.7.1 Stein- og fjellskred 

Rambjøra langs sørsida av Brusdalsvatnet er pekt ut som ustabilt fjellparti som kan rase ut og danne høye 

flodbølger som vil ramme mer enn 1000 mennesker. Skredvolum som potensielt kan utløses er opp mot 

2.200.000 m3, men den årlige utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/5000. 

(https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-

A6B9-7E04167C863E%7D). 

Skred AS har ved gjennomgang av fjernanalysedata fra insar.ngu.no ikke identifisert andre ustabile 

fjellparti som kan generere større eller hyppigere oppskyllingshøyder enn dette ved Brusdalsvatnet. 

InSAR viser få målinger fra dette området, og de registrerte punktmålingene har svært få relevante 

målinger fra mulige kildeområder. Høydeforskjellene i påvirkningsområdet er begrensede, og vi har ikke 

oppdaget baksprekker eller forkastinger som indikerer at det er et større ustabilt fjellparti i nærheten, 

annet enn Rambjøra (Avsnitt 4.3.2) i motsatt dalside. Ved Rambjøra er det godt med målinger, og disse 

https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
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viser ingen tegn til bevegelse. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er 

så liten at den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

4.3.7.2 Snøskred 

Større deler av dalsida mellom E39 og den naturlige avsatsen ved kote 120-155 er i dette området brattere 

enn 25 - 27 grader, og har en rekke konkave terrengformer med begrenset ruhet og utstrekning. Dette 

fører til at mindre snøskred i teoretisk forstand kan utløses naturlig. Klimaforholdene og registrerte 

snødybder viser at større snøfall kan forekomme over noen få dager i sjeldne tilfeller. Dalsidene som er 

bratte nok til at snøskred kan utløses naturlig er imidlertid dekket av skog (Figur 23 og Figur 24) som 

vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning, der dbh>12cm og 

krondekningsgraden er >70% i de aller fleste deler av påvirkningsområdet der snøskred teoretisk kan 

løsne. Samtidig er alle løsneområder for snøskred av betydning dekket av vernskogsonen (Figur 25). 

Bratte skrenter der steinsprang kan forekomme i parti B og D har lite skog, men disse er for bratte til at 

store mengder snø kan bygges tilstrekkelig opp til å danne store skred med skadepotensiale. Dette gjelder 

også høyspentgata ved hagesenteret vest i kartleggingsområdet. Denne vurderingen er gjort som beskrevet 

i avsnitt 3.7.1. Ingen snøskredhendelser er registrert i nærheten. Samlet sett er snøskred derfor ikke 

dimensjonerende for faresonene i noen del av dette kartleggingsområdet under eksisterende 

vegetasjonsforhold, det eneste unntaket fra dette er snøskred som kan utløses i den skogfattige 

høyspentgata over hagesenteret. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 3H skulle forsvinne, vil snøskred bli en 

aktuell skredtype i omtrent hele kartleggingsområdet, og vil erstatte steinsprang og løsmasseskred som de 

viktigste dimensjonerende skredtypene. Vi har identifisert flere titalls løsneområder som kan bli aktuelle 

dersom en ser bort i fra skogen, og disse er i grove trekk vendt mot sør og ligger derfor delvis i lo for 

fremherskende sørlig vindretning, men det kan muligens ventes noe krysspålagring i konkave 

terrengformer i påvirkningsområdet ved snøfall med vind fra vest. 

 

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

RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 2.3.1 og 3.6.2. 

For 100-årsskred forutsetter vi bruddkanthøyder på 80 cm omtrent som største registrerte 3-døgns 

snøtilvekst, mens for et 1000-årsskred forutsetter i utgangspunktet bruddkanthøyder i sørvendte 

løsneområder på 110 cm under tilsvarende forhold, og et ytterligere påslag på 25 cm for et 5000-årsskred 

(135 cm). Enkelte av løsneområdene gis et påslag på 20 cm for krysspålagring ved nedbør som snø ved 

vestlig vindretning. 

De 50 løsneområdene som har størst relevans for dette kartleggingsområdet, og er for det meste nedafor 

avsatsen ved kote 120-155. Dette skyldes at den øvre delen av dalsida er relativt slak, med få partier 

brattere enn 25 grader og av en størrelse som kan gi store nok skred til at de forserer 

avsatsen/parallelldalen ved kote 120-155 (Avsnitt 4.3.1) med skadepotensiale. 

 

Løsneområdene kan stort sett bare gi små skred og har en utstrekning på 300-13500 m2, og defineres i 

utgangspunktet som «T» eller «S». Sistnevnte og «M» er benytta for å kompensere for manglende 

friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års returperioder i RAMMS. Det er i hovedsak benyttet 300 

års gjentaksintervall for små og middels store skred (S300 og M300) som representerer de to lengste 

returperiodene, og 100 års gjentaksintervall for skred som representerer den korteste returperioden (T100 

og S100). Friksjonsparameterne som er benyttet for hvert løsneområde, er indikert i tabelloversikten sist i 

rapporten i Vedlegg 0, mens Vedlegg 3E3a presenterer noen av modelleringsresultatene for denne 

skredtypen. Skogområdene som er vurdert å ha skredforebyggende effekt, er markert i Vedlegg 3H. 
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Observasjoner, terrenganalyser, opplysninger mottatt av lokalkjente indikerer med dette at snøskred ikke 

er aktuelt under dagens vegetasjonsforhold, med unntak ved hagesenteret. Modelleringsresultater 

underbygger i all hovedsak den kvalitative vurderingen om at snøskred blir den dimensjonerende 

skredtype, dersom det ikke tas hensyn til skogen i dalsida. Simuleringer indikerer at snøskred vil ha 

lengre utløp enn steinsprang, og passere E39 langs hele kartleggingsområdet i større grad enn steinsprang. 

Sannsynligheten for at boliger og driftsbygninger rammes av snøskred er mindre enn 1/1000, under 

dagens vegetasjonsforhold. Forsvinner skogen øker den til mer enn 1/1000 i store deler av 

kartleggingsområdet. 

4.3.7.3 Sørpeskred 

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet har en vegetasjon (Figur 23 og Figur 24) og en topografi og som 

ligger lite til rette for utløsning av sørpeskred. Dette fordi det nesten ikke er noen slake, konkave partier 

av en viss størrelse, f.eks. høyt liggende skogfrie myrområder eller fjellplatåer med tilstrekkelig stort 

oppstrøms nedbørfelt (Figur 18) som går over i bratte raviner eller bekkeløp ned mot 

kartleggingsområdet. De tre aktuelle bekkene i påvirkningsområdet drenerer forsenkninger med slakere 

partier der utløsning av sørpeskred i teoretisk forstand er mulig i sjeldne tilfeller. Dette forutsetter at 

skogen i de brattere forsenkningene fjernes, hvor sannsynlighetene for utløsning av sørpeskred vil være 

størst. Ingen sørpeskred er registrert i nærheten, men har skjedd 6 km lenger nord, ved Gjerset. En 

sørpeskreddynamikk der våte snøskred rekker å fange opp fuktigere snø i skredbanen, og i nedre del av 

dalsida framstår som sørpeskred mener vi er svært lite sannsynlig i en så vidt lav dalside der 

snøforholdene i stor grad vil være temmelig like uavhengig av høydeintervall.  

 

Først og fremst grunnet tett skog i skredbaner og løsneområder, og et lite oppstrøms nedbørfelt, vurderes 

sannsynligheten for denne skredtypen som lavere enn 1/5000 under dagens vegetasjonsforhold. Fjernes 

skogen i sin helhet kan sørpeskred bli en aktuell skredtype i de aktuelle bekkene, slik at den årlige 

sannsynligheten for sørpeskred trolig da øker til i overkant av 1/1000. Sørpeskred er under disse 

forutsetningene dimensjonerende skredtype langs de aktuelle bekkene/skredbanen ned mot fjorden. 

 

For en 1000 års hendelse av denne typen forutsetter vi et volum på 1000 – 2000 m3. De mulige 

sørpeskredutløpene er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som beskrevet i avsnitt 3.6.3., med 

løsneområdet omtrent der det i teoretisk forstand kan løsne i henhold til beskrevet utløsningsmekanisme. 

Modelleringsresultatene er presentert i Vedlegg 3E4, og basert på disse er sørpeskred (sammen med 

flomskred) vurdert å dimensjonere for faresonene i skredbanen langs bekkene og ut i fjorden. 

4.3.7.4 Jordskred 

I denne dalsiden er det registrert 7-9 forsenkninger som kan ha oppstått i forbindelse med jordskred. 

Enkelte av disse fremstår som moderat markerte raviner. Øverst, eller langs disse mulige løpene for 

løsmasseskred er det tegn etter mulige utglidninger, dvs. jordskred der avrenningsanalysen (Figur 18) 

også indikerer konsentrasjon av vann. De fleste av disse utglidingssporene er ikke sikre og er nokså 

grunne (mindre enn 1m). Dette skyldes et løsmassedekke med begrenset mektighet over marin grense 

(omtrent ved E39), men kan ikke utelukkes å ha oppstått i forbindelse med utglidninger og skred, 

ettersom det flere steder langs Brusdalsvatnet er spor etter mulige skredvifter nedafor bratte deler av 

dalsida med løsmassedekke uten opplagte avrenningsbaner. Enkelte vifteavsetninger er avsatt oppi 

dalsida, omtrent ved marin grense, noe som kan indikere et avsetningstidspunkt tidlig postglasialt, og har 

muligens begrenset skredfrekvens og relevans for fastsetting av faresoner. Dette er en usikker indikasjon. 

I tillegg kan jordskred utløses ved steinsprang fra overliggende skrenter ned på vannmettede løsmasser og 

er mest aktuelt i område B, og dels i område D. Det er flest tegn til jordskred i område B og C, og til en 

viss grad A. I område A er dreneringen minst konsentrert og sporene etter jordskred færre og mer uklare. 
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Jordskred kan likevel ikke helt utelukkes i dette partiet fordi store deler av skråningen er bratt nok til at 

den i utgangspunktet ikke kan regnes som stabil, og det er store trær på tynt løsmassedekke.  

Det er ingen tegn til helt ferske utglidninger i dalsida over dette kartleggingsområdet, men det er registrert 

ett jordskred på E39 i 2013 som førte til at vegen ble skadet i område C, i samme område som ortofoto 

(Figur 27) indikerer et mulig jordskred før 1964. 

 

Mulige utglidninger og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 3D, registreringskartet.  

Vi har utført dynamisk modellering av skredutløpet for jordskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellering er i dette området utført med terrengmodell med både 4 m x 4 m og 2 m x 2 m celler. Det er 

som oftest liten forskjell mellom de to oppløsningene og jordskredmasser forserer i svært liten grad E39 i 

antatte 1/1000-scenarier. I begge tilfeller stemmer de modellerte utløpene i liten grad kvalitativt overens 

med de kartlagte avsetningene, og dette skyldes først og fremst at E39 med grøfter utgjør en 

energidempende barriere som er yngre enn mulige skredavsetinger nedstrøms. 

Jordskred vurderes å være dimensjonerende for en god del av skredfaresonene knyttet til bratte 

løsmasseskråninger i kartleggingsområdet, og i minst grad i område D, lengst øst. Mulige 

utløsningsvolum er anslått til 30-210 m3. 

 

Skogen er skjønnsmessig vurdert i noen grad å redusere sannsynligheten for jordskred, men ikke i en grad 

som gjør at skredtypen kan utelukkes. Dette fordi rotvelter av store trær kan blottlegge løsmasser og ha en 

mobiliserende effekt, og at det passerer 2 høyspentgater med lite skog gjennom deler av de mulige 

løsneområdene for jordskred. 

Bebyggelsen ligger gunstig plassert med tanke på jordskred med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000, 

ettersom både kartlagte mulige skredbaner og simuleringer indikerer at jordskredmasser i veldig liten grad 

vil forsere E39 med en skredintensitet som vil ramme bebyggelsen direkte. 

4.3.7.1 Flomskred 

I denne dalsiden er det registrert tre mer tydelige forsenkninger med små bekker (uten helårsavrenning) 

som kan ha oppstått i forbindelse med flomskred, og fremstår som moderat markerte raviner. Langs disse 

mulige løpene for løsmasseskred er det tegn etter mulige utglidninger der avrenningsanalysen (Figur 18) 

også indikerer konsentrasjon av vann. De fleste av disse utglidingssporene er ikke sikre og er nokså 

grunne (mindre enn 1m). Dette skyldes et løsmassedekke med begrenset mektighet over marin grense 

(omtrent ved E39), men kan ikke utelukkes å ha oppstått i forbindelse med utglidninger og flomskred, 

ettersom det flere steder langs Brusdalsvatnet er spor etter mulige skredvifter både langs med og i utoset 

til bekker. Utløsing av flomskred knyttes først og fremst til de tre bekkene der disse er brattere enn 15-25 

grader. 

Det er ingen tegn til helt ferske utglidninger og erosjonsspor av betydning i bekker og forsenkninger i 

dette påvirkningsområdet. Mulige utglidninger, raviner og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 3D, 

registreringskartet.  

Vi har utført dynamisk modellering av skredutløpet for flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellering er i dette området utført med terrengmodell med både 4 m x 4 m og 2 m x 2 m celler. 

Simulerte flomskreds utløp som kan representere et 1/1000-scenario, stemmer brukbart med mulige 

avsetningsformer ved strandlinja. 

Flomskred er vurdert som dimensjonerende skredtype langs de tre største bekkene. 

 

Skogen er skjønnsmessig vurdert i noen grad å redusere sannsynligheten for jord og flomskred, men ikke 

i en grad som gjør at skredtypen kan utelukkes. Dette fordi rotvelter av store trær kan blottlegge 

løsmasser som kan mobiliseres av mindre bekker. Bebyggelsen ligger gunstig plassert med tanke på 

løsmasseskred med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000, ettersom både kartlagte mulige skredbaner 
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og simuleringer indikerer at skredmasser i veldig liten grad vil forsere E39 med en skredintensitet som vil 

ramme bebyggelsen direkte. 

4.3.7.2 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida der disse er brattere enn ca. 25 grader, forebygger 

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

dette gjelder for, er områdene markert som «Skredforebyggende skog» i Vedlegg 3H. 

I mangel på skog i de markerte områdene vil nye løsneområder for snøskred oppstå, som vurderes å 

kunne gi snøskred med en årlig utløsningssannsynlighet større enn 1/100. Dette er nærmere beskrevet 

nederst i avsnitt 4.3.6.2. 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 3G). Disse er en del større enn faresonene som gjelder under dagens forhold, i hovedsak fordi 

snøskred dermed blir den dominerende skredtypen i påvirkningsområdene. 

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

det til NVE (2015b). 

4.3.7.3 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 de aktuelle skrentene trolig 

renskes og boltes der en ønsker sannsynlighetsreduksjon. Det er i liten grad plass til steinspranggjerder 

langs skrentene pga. E39 nedafor. Ledevoller eller fangvoller er i mindre grad mulig å bygge grunnet 

plassforhold, men kan muligens benyttes for å styre eller stanse flomskred- og sørpeskredmasser rundt 

områder som ønskes sikret, men vi mener det er lite realistisk i et kost-nytte perspektiv. I høyspentgata i 

fallinja over hagesenteret kan det bygges støtteforbygninger som forhindrer utløsning av snøskred før 

skogen reetableres og holdes under en viss høyde, dersom ønskelig. Uansett anbefales det at skogen i 

høyspentgata i framtida hogges i to eller flere omganger når hogstgata skal ryddes for storvokst skog, slik 

at anbefalingene i NVE (2015b) følges. 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 – Reiakvam 

Kartleggingsområdet er 0,44 km2 stort, og har en lengde på 1,4 km langs nordsida av Brusdalsvatnet. 

Området dekker den nokså konsentrerte bolig- og gardsbebyggelsen øst for Rumpa, nesten til 

Slettebakken. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 30 og mer detaljert i Vedlegg 4B. 

Påvirkningsområdet er middels i størrelse og strekker seg opp mot Rollandstua og Regnvatnet. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 31. Flere oversikts- og detaljbilder er presentert i 

Vedlegg 4A. 

 

 

 

Figur 30: Oversiktskart over kartleggingsområde Reiakvam, med påvirkningsområdet.  
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Figur 31: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet. Bildet er tatt mot nordvest. 

4.4.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg fra nordsida av Brusdalsvatnet (25-26 moh.) og opp mot en rygg som strekker seg 

mellom Rollandstua (325 moh.) i vest og Rognahaugane i øst (310 moh.), som er høyeste punkt langs 

hele påvirkningsområdet over dette 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 4C.  

 

Store deler av den sørvendte dalsida er brattere enn 25 grader på oversida av E39, og er i grove trekk 

svakt konkav. E39 utgjør en om lag 10-12 meter bred nærhorisontal avsats som passerer igjennom hele 

kartleggingsområdet øst-vest ved kote 65-80. Langs oversida av vegen er det også ei grøft med dybde på 

minst 30-40 cm, ofte mer. Nedafor vegen er det kun mindre terrengpartier (utenom vegfyllingene) som er 

noe brattere enn 25 grader, og all bebyggelse av betydning ligger nedafor E39. 

 

Påvirkningsområdet har størst terrenghelning i hver ende med brattpartier på 25-55 grader mellom E39 og 

kote 250-300, med enkelte nærvertikale skrenter opp mot 20 meter. Disse er flest og høyest i vest, og 

lavere og færre i øst. Utenom disse skrentpartiene varierer terrenghelningen en del i fallinjen med mange 

slake avsatser av ulik størrelse, og det er mange små og noen enkelte større konkave terrengformer langs 

horisontalplanet med ulik kurvatur i disse østlige og vestlige delene av påvirkningsområdet. I det midtre 

partiet, mellom den østre og den vestre delen av påvirkningsområdet er det også mange vekselvis 

konkave og konvekse terrengpartier med flere slakere avsatser, men terrenghelningen er generelt slakere 

med få og lave skrentpartier, og begrensede områder brattere enn 37 grader. Over dalskulderen ved kote 

250 er det et slakt myrområde som strekker seg ca. 500 meter nordover mot Regnvatnet ved kote 285 som 

er omkranset av terreng brattere enn 25 grader. Like utenfor kartleggingsområdets østre avgrensning 

ligger også et lite tjern som ble oppdemt etter 1968 med bratt tilstøtende terreng ved kote 88. 

 

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er stort sett dekket av furuskog ispedd noe løvskog og ett mindre 

granplantefelt, med unntak av et relativt nytt hogstfelt hogd en gang mellom 2009 og 2012, de bratteste 

fjellskrentene nevnt ovenfor, og noe innmark i de nedre deler av dalsida. De øvre deler av dalsida som er 
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kildeområder for flere av skredtypene i kartleggingsområdet, er allerede definert som vernskog (Figur 

17). 

 

 

 
Figur 32. Figuren viser etablert vernskog-arealer i dalsida over kartleggingsområdet 
(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog). 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1964, 1968, 

2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 og 2020. Sammenligning av de forskjellige bildeseriene i dette 

området viser lite endring annet enn E39 som er bygd mellom 1968 og 2006, samt et mindre hogstfelt øst 

i påvirkningsområdet hogd mellom 2009 og 2012, og noe gjengroing av innmark og beitemark. Bildene 

viser også at det mindre tjernet øst i påvirkningsområdet er demt opp etter 1968. 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. Vi ser ingen klare tegn til slike hendelser du ulike bildeseriene, og ingen tegn til 

den registrerte skredhendelsen 2013. 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
http://www.norgeibilder.no/
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En avrenningsanalyse basert på terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning er utført for dalsida ovenfor 

kartleggingsområdet og det vises noen eksempler på nedbørfelt for aktuelle bekker (Figur 33). 

Bekkene/forsenkningene i området som har begrensede tilstøtende nedbørfelt (0,01-0,08 km2), har 

sesongvis avrenning og er avgrenset til selve dalsida. Nedbørfeltene er beregnet i oppstrøms nedbørfelt-

analyse i det hydrologiske verktøyet Scalgo (www.scalgo.com). 

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. 

 

 

 
Figur 33: Avrenningsanalyse (MFD) i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. Forsenkninger med 

mindre enn 500 m2 nedbørfelt oppstrøms er filtrert vekk. I tillegg er nedbørfelt for noen utvalgte bekker i 

dalsidene ovenfor kartleggingsområdet markert med gule polygoner, og areal er angitt med km2 

(www.scalgo.com). 

 

http://www.scalgo.com/
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Berggrunnen i dalsida er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består for det meste av glimmergneis 

og knollegneis, mens de øvre, østre deler av påvirkningsområdet består av gabbro og stedvis amfibolitt. 

Det er ingen strukturelle målinger i dalsida over kartleggingsområdet. En strukturell måling like øst for 

kartleggingsområdet indikerer 18 graders fall mot NNV. 

 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 28), er det i nedre deler av dalsida 

omtrent fra E39 og ned mot Brusdalsvatnet sammenhengende mektige morenemasser (middels grønn), 

stedvis med høyt blokkinnhold (triangel) i strandsona. Ovenfor dette, tynnere og usammenhengende 

morene (lys grønn), og fra kote 120-130 for det meste et tynt humusdekke over berggrunn (beige farge og 

T). Inn mot Regnvatnet lengst nord i området er det registrert torv og myr (brun farge). I østre og midtre 

del av påvirkningsområdet er det etablert mindre terrenginngrep i form av traktorveger, samt et kunstig 

tjern langt øst i påvirkningsområdet. 

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

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementer av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 3D. Vår tolkning av terrengformer og løsmasser registrert på befaring i denne 

dalsiden, er i grove trekk samsvarende med tolkningen uttrykt i NGUs kart nedenfor, men at 

løsmassemektigheten ser ut til å være større enn kartlagt ved og ovenfor det kunstige tjernet som kan ses i 

høyre billedkant i figuren over. 
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Figur 34. Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). For 
kartforklaring, se teksten.  

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Det er utarbeidet et faktaark om det ustabile fjellpartiet Rambjøra sør for Brusdalsvatnet. Skredvolum 

som kan utløses er opp mot 2.200.000 m3, og vil skape flodbølger som vil ramme omtrent 1000 

mennesker. Den årlige utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/5000 

(https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-

A6B9-7E04167C863E%7D). Utover denne rapporten kjenner vi ikke til andre skredrelaterte rapporter fra 

dette kartleggingsområdet. 

4.4.3 Aktsomhetssoner 

Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred ifølge NVEs 

aktsomhetskart (NVE, 2021A). Midtre deler av kartleggingsområdet er også potensielt utsatt for jord- og 

flomskred, mens steinsprang er aktuelt i hver ende av kartleggingsområdet, ifølge de to 

aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021A). Store deler av området berøres også av NGIs 

aktsomhetssoner for snø- og steinskred. Det er en forsvinnende liten del av kartleggingsområdet som ikke 

er dekket av en eller flere aktsomhetssoner for skred. 

 

http://www.ngu.no/
https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
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4.4.4 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021A) viser kun en skredhendelse innenfor eller i nærheten av kartleggingsområdet. 

Om den relevante skredhendelsenen (Vedlegg 4C) kan en lese i databasen: 

 
- Jordskred, Reiakvam, 22.12.2017 kl. 2200. 

«Usikker skredtype og plassering. Bilde mangler. Sitat fra NRK: "På fylkesvei 111 Reiakvam, på 

strekningen Vestre Brusdal og Nergården, gikk det et jordras natt til lørdag. Veien ble midlertidig stengt, 

meldte politiet klokka 01.45. Like før klokka 03.30 meldte Statens vegvesen at veien er ryddet og åpen for 

ferdsel igjen etter jordraset.». I skreddatabasen er det også oppført at skredet var naturlig utløst. 

Hendelsen er veldig omtrentlig plassert mellom Nergården, som ligger i vestenden av 

Brusdalsvatnet, og garden Vestre Brusdal, en strekning på 9 km. At det tok mindre enn to timer 

fra skredet ble varslet, til vegen ble gjenåpnet antyder at skredvolumet eller utglidningen var 

begrenset. Hendelsen har lav relevans for skredfarevurderinger i dette området. 

 

En lokal informant oppvokst i området har aldri hørt om noen form for skred i dette området. 

4.4.5 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021A). Ingen sikringstiltak ble observert under 

befaring. 

4.4.6 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er det under dagens vegetasjonsforhold i hovedsak steinsprang og jord- og 

flomskred som er vurdert å kunne utløses med årlige sannsynligheter som er relevant for 

gjentaksintervallene i TEK17. Dersom skogen forsvinner vil trolig samtlige skredtyper bli aktuelle. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang / steinskred. Et 

utvalg av beregningsresultater er vist i Vedleggene 4E1-4. 

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

er i hovedsak vendt mot sør. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 80-155 cm etter betraktningene 

som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området vurdert å ha 

svært god forebyggende effekt på snøskred, ettersom skogen stort sett står tett i mulige løsneområder i 

påvirkningsområdet. Løsneområder er valgt å ha nokså begrenset utstrekning og volum (T og S) for å 

forhindre urealistisk lange utløp, fordi RAMMS i større grad er best egnet for å gjenskape 

skreddynamikken i store snøskred. 

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 

52°. Stedvis er steinsprang vurdert som en av de dimensjonerende skredtypene. Vegetasjon i mange av 

kildeområdene bidrar til usikkerhet rundt fastsetting av blokkstørrelse for de ulike steinsprang-scenariene 

som legges til grunn, men observasjoner av det svært sparsommelige blokkmaterialet i området gir grunn 

til å tro at rektangulære blokker på 1-8 m3 er passende. I dette området er steinsprangutløpet modellert, 

med DEM på 1 m x 1 m og 2 m x 2 m, som beskrevet i avsnitt 3.6.1. 

4.4.7 Skredfarevurdering 

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

35, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 4F. Faresonene uten dagens 

skog er vist i Vedlegg 4G. 
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Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er flomskred, jordskred og steinskred 

under dagens vegetasjonsforhold. Snøskred, og stedvis sørpeskred blir dimensjonerende skredtyper 

dersom skogen forsvinner. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 

og 1/100 inn i det vurderte området. Det er ingen boliger eller driftsbygninger innenfor faresonen for 

1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene 

nedenfor.  

 

 
Figur 35. Faresoner under dagens forhold for samtlige aktuelle skredtyper i område 4 – 
Reiakvam. 

4.4.7.1 Steinsprang 

Flere steder i dalsida over og innenfor kartleggingsområdet mulige kildeområder for steinsprang brattere 

enn 45 grader. En del av disse er mer spredte og mer diffuse enn i andre kartleggingsområdet. Det er 

ingen registrerte steinspranghendelser i kartleggingsområdet, og E39 ved kote 65-80 er et betydelig 

terrenghinder for steinsprang. Det ble ikke observert mulige skredblokker mellom E39 og Brusdalsvegen 

langs hele kartleggingsområdet, og heller ikke nedafor Brusdalsvegen. Kartleggingsområdet er for en stor 

del oppdyrket innmark nedafor E39, og det kan antas at steinsprangblokker og blokkmateriale generelt er 

flyttet ned mot strandlinja. Dette underbygges av at blokkmateriale markert i kvartærgeologisk kart på to 

lokaliteter ved strandlinja ligger i stor avstand fra mulige kildeområder (Figur 34). Disse består av 

stedlige moreneblokker, og muligens tilkjørte morene- og steinsprangblokker fra innmarka ovenfor. 

 

Forholdene ligger best til rette for steinsprang og remobilisering av skred- og moreneblokker i østre del 

av påvirkningsområdet, men kan heller ikke utelukkes i mindre brattpartier ned mot 45 grader andre 

steder langs dalsida. Terrengforholdene og vegetasjonen tilsier at utfall fra skrenter og moreneblokker 



Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

76 

 

remobilisert ved rotvelt e.l. med utløp inn i kartleggingssområdet ikke kan utelukkes fra de bratteste 

partiene av dalsida (Figur 3-7 i Vedlegg 4A). 

 

Bergskrentene er generelt lite til moderat oppsprukne og det er observert lite steinsprangmateriale nedafor 

skrentene. Det er flere subvertikale sprekkesett (Figur 5 i vedlegg 4A), ett til to med strøk omtrent langs 

skrenten, og ett omtrent vinkelrett på skrenten. I tillegg avløser et nærhorisontalt sprekkesett i overkant og 

bunn. Østre del av påvirkningsområdet, i hovedsak ved granplantefeltet, har få nærvertikale skrenter, men 

likevel større partier brattere enn 45 grader, og med mer storvokst furuskog som kan remobilisere 

moreneblokker og avløste blokker i mindre bergskrenter ved rotvelt og rotsprengning. Steinsprang fra 

dette, og mer diffuse kildeområder kan heller ikke utelukkes. 

Øvre blokkstørrelse med en sannsynlighet med betydning for faresonene er krevende å fastsett her, på 

grunn av E39 er etablert der en stor del av steinsprangavsetningene normalt ville ha vært, og vurderes for 

det meste å være mindre enn 1 m3 for 1/1000-scenarioer, og muligens opp mot 8 m3 for 1/5000-

scenarioer. Ettersom det flere steder er mer enn 100 meter skog mellom skrenter og bebyggelsen nedafor, 

er skogens skreddempende effekt til en viss grad stedvis inkludert ved vurdering av steinsprangutløp i 

dette området. Samtidig som skog kan bremse mindre skredblokker i bevegelse, ser det ut til at skogen 

samtidig øker sannsynligheten for utfall noe pga. rotsprengning og rotvelt. 

 

Utløpsmodelleringer for steinsprangblokker på 1-8 m3, utført med konservative inngangsparametere 

(Vedlegg 4E2), viser at steinsprang enkelte steder kan komme godt innenfor i kartleggingsområdet og 

forbi E39 og bebyggelsen. Modellresultater forutsetter imidlertid utfall av 50 blokker fra hver 1 m x 1 m 

celle i terrengmodell med helning over 52°, og tar derfor ikke i betraktning den reelle 

utløsningssannsynligheten. Det er benyttet en starthøyde på 1 m og 5 m, og ingen skog i skredbanene. Det 

simulerte utløpet er betraktelig lenger enn mulige observerte skredblokker i terrenget, som er få. Mange 

blokker i strandsonen kan delvis skyldes rydding av innmark, så trolig er sannsynligheten større enn 

mengden (eller mangelen på) skredavsetninger indikerer (Vedlegg 4D). Det er ikke benyttet empiriske 

modeller (A-B) for i dette kartleggingsområdet, fordi de ikke er egnet i dalsider med en eller flere 

naturlige og menneskeskapte (E39) avsatser i skråningene. Få funn av få sikre skredblokker og rydda 

innmark fører til at vurdering av kildeområder, terrengform og simuleringsresultater vektlegges mer enn 

mulige skredavsetninger. Steinsprang vurderes først og fremst å være den dimensjonerende skredtypen 

for deler av faresonene flere steder i dette kartleggingsområdet. Den vurderes stort sett å være mindre enn 

1/1000 nedafor E39. Steinsprang med årlig sannsynlighet mindre enn 1/5000, kan flere steder passere 

E39. 

4.4.7.1 Stein- og fjellskred 

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

InSAR (https://insar.ngu.no/), viser svært få målinger fra dette området, og de registrerte punktmålingene 

har svært få relevante målinger fra mulige kildeområder. Høydeforskjellene i påvirkningsområdet er 

begrensede og vi har ikke oppdaget baksprekker eller forkastinger som indikerer at dette er et større 

ustabilt fjellparti. Dette tilsier at sannsynligheten for fjellskred og større steinskred trolig er så liten at den 

ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

Rambjøra langs sørsida av Brusdalsvatnet er pekt ut som ustabilt fjellparti som kan rase ut og danne høye 

flodbølger som vil ramme mer enn 1000 mennesker 

(https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-

A6B9-7E04167C863E%7D). Skredvolum som potensielt kan utløses er opp mot 2.200.000 m3, men den 

årlige utløsningssannsynligheten er lavere enn 1/5000 (www.atlas.nve.no). Skred AS har gjennom 

fjernanalyse ikke identifisert andre ustabile fjellparti som kan generere større eller hyppigere 

oppskyllingshøyder enn dette ved Brusdalsvatnet.  

https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
https://geo.ngu.no/api/faktaark/ustabilefjell2/visHovedpunkt.php?globalid=%7BF3DF403E-C73C-442F-A6B9-7E04167C863E%7D
http://www.atlas.nve.no/
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4.4.7.2 Snøskred 

Store deler av dalsida over E39 er i dette området er brattere enn 25 - 27 grader mellom E39 ved kote 65-

80 og dalskulderen ved kote 300. Dalsida har begrenset ruhet og mange svakt konkave 

terrengforsenkninger i disse brattere partiene, som fører til at mindre snøskred i teorien kan utløses 

naturlig. Klimaforholdene og registrerte snødybder underbygger dette med at større mengder snø kan 

forekomme over noen få dager i sjeldne tilfeller. Dalsidene som er bratte nok til at snøskred kan utløses er 

i all hovedsak dekket av skog som vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning 

(Figur 30 og Figur 31), der dbh>12cm og krondekningsgraden er >70%. Unntaket er i bratte skrentpartier 

generelt og østre del av påvirkningsområdet, der det er et hogstfelt i nedre deler av dalsida. Skred i 

hogstfeltet (Figur 2 og 7 i Vedlegg 4A) er mulig, men vil i veldig liten grad påvirke faresonenes 

utstrekning i kartleggingsområdet direkte, mens skrentene er for bratte til at store mengder snø kan 

bygges tilstrekkelig opp til å danne store skred med skadepotensiale. En stor del av de teoretiske 

løsneområdene for snøskred av betydning i de øvre deler av dalsida er dekket av vernskogsonen (Figur 

32). Denne vurderingen er gjort som beskrevet i avsnitt 3.7.1. Ingen snøskredhendelser er registrert i 

nærheten. Etter en samlet vurdering er snøskred derfor ikke dimensjonerende for faresonene i noen del av 

dette kartleggingsområdet under eksisterende vegetasjonsforhold. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 4H skulle forsvinne, vil snøskred bli en 

aktuell skredtype i omtrent hele kartleggingsområdet, og vil erstatte steinsprang og løsmasseskred som de 

dimensjonerende skredtypene. Vi har identifisert flere titalls mindre løsneområder som kan bli aktuelle 

dersom en ser bort fra skogen, og disse er i grove trekk vendt mot sør og ligger derfor delvis i lo for 

fremherskende sørlig vindretning, men det kan muligens også ventes begrenset krysspålagring i dypere 

konkave terrengformer i påvirkningsområdet ved snøfall med vind fra vest. 

 

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

numeriske modellen RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 2.3.1 og 3.6.2. 

For 100-årsskred forutsetter vi bruddkanthøyder på 80 cm omtrent som største registrerte 3-døgns 

snøtilvekst, mens for et 1000-årsskred forutsettes i utgangspunktet bruddkanthøyder i sørvendte 

løsneområder på 110 cm under tilsvarende forhold, og et ytterligere påslag på 25 cm for et 5000-årsskred 

(135 cm). Enkelte av løsneområdene gis et påslag på 20 cm for krysspålagring under nedbør som snø ved 

vestlig vindretning. 

De 35 løsneområdene som har relevans for dette kartleggingsområdet, ligger mellom kote 100-290. De 

fleste og mest relevante i øvre del. 

 

Løsneområdene kan stort sett bare gi små skred og har en utstrekning på 200-4500 m2, og defineres derfor 

som «T» eller «S», og i hovedsak sistnevnte er benytta for å kompensere for manglende 

friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års returperioder i RAMMS. Det er i hovedsak benyttet 300 

års gjentaksintervall for små skred (S300) som representerer de to lengste returperiodene, og 100 års 

gjentaksintervall for veldig små skred som representerer den korteste returperioden (T100). 

Friksjonsparameterne som er benyttet for hvert løsneområde, er listet i tabelloversikten (Vedlegg 0), mens 

Vedlegg 4E3a presenterer noen av modelleringsresultatene for denne skredtypen. Skogområdene som er 

vurdert å ha skredforebyggende effekt, er markert i Vedlegg 4H. 

 

Resultatene av våre feltobservasjoner, terrenganalyser og opplysninger mottatt av lokalkjente tilsier at 

snøskred på ingen måte er aktuelt under dagens vegetasjonsforhold. Modelleringsresultater underbygger 

følgende vurdering dersom all skog fjernes i påvirkningsområdet. Snøskred blir i svært stor grad den 

dominerende skredtype dersom det ikke tas hensyn til skogen i dalsida. Simuleringer indikerer at 

snøskred vil passere E39 langs hele kartleggingsområdet i større grad enn steinsprang, og stedvis nå ned 
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til Brusdalsvatnet. Sannsynligheten for at boliger og driftsbygninger rammes av snøskred er mindre enn 

1/1000, under dagens vegetasjonsforhold. Forsvinner skogen øker den til mer enn 1/1000 i store deler av 

kartleggingsområdet. 

4.4.7.3 Sørpeskred 

Dalsida ovenfor kartleggingsområdet har en vegetasjon (Figur 29 og Figur 30) og en topografi som ligger 

lite til rette for utløsning av sørpeskred. Det betyr at det nesten ikke er noen slake, konkave partier av en 

viss størrelse, f.eks. høyt liggende skogfrie myrområder eller fjellplatåer med tilstrekkelig stort oppstrøms 

nedbørfelt (Figur 33) som drenerer ned i bratte raviner eller bekkeløp mot kartleggingsområdet. Der dette 

ikke helt kan utelukkes dersom skogen fjernes, er to aktuelle bekkene drenerer forsenkninger med slakere 

partier der utløsning av sørpeskred i teoretisk forstand er mulig i sjeldne tilfeller. Det mest opplagte 

kildeområdet ligger i øvre deler av dalsida med nedbørfelt fra Regnvatnet og nedover, mens det kunstige 

tjernet øst i påvirkningsområdet i utgangspunktet ikke fasiliterer direkte utløsning av sørpeskred, kan det 

trolig utløses som følge av sekundæreffekter av skred i vatnet som i sin tur gir flodbølgeeffekt som 

mobiliserer snømasser nedstrøms i retning kartleggingsområdet. 

 

Dette forutsetter at skogen i disse potensielle løsneområdene og nedstrøms skredbaner forsvinner. En 

sørpeskreddynamikk der våte snøskred rekker å fange opp fuktigere snø i skredbanen, og i nedre del av 

dalsida framstår som sørpeskred mener vi er svært lite sannsynlig i en så vidt lav dalside der 

snøforholdene i stor grad vil være temmelig like uavhengig av høydeintervall. Ingen sørpeskred er 

registrert i nærheten, men har skjedd 5,5 km lenger nord, ved Gjerset. Her er flere mulige skredbaner, og 

det med størst nedbørfelt var kun 0,2 km2. De minste på størrelse med nedbørfeltene i dette 

påvirkningsområdet. 

 

Først og fremst grunnet tett skog i skredbaner og løsneområder, og begrensede oppstrøms nedbørfelt, 

vurderes sannsynligheten for denne skredtypen som lavere enn 1/5000 under dagens vegetasjonsforhold. 

Fjernes skogen i sin helhet kan sørpeskred bli en aktuell skredtype i de aktuelle bekkene, slik at den årlige 

sannsynligheten for sørpeskred trolig da øker til i overkant av 1/1000. Sørpeskred er under disse 

forutsetningene dimensjonerende skredtype langs den aktuelle skredbanen ned mot fjorden. 

 

For en 1000 års hendelse av denne typen forutsetter vi et volum på 1000 – 2000 m3. De mulige 

sørpeskredutløpene er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som beskrevet i avsnitt 3.6.3, med 

løsneområdet omtrent der det i teoretisk forstand kan løsne, men justert noe nedstrøms av 

simuleringstekniske hensyn. Modelleringsresultatene er presentert i Vedlegg 4E4, og basert på disse er 

sørpeskred (sammen med snøskred) vurdert som dimensjonere for faresonene dersom skogen forsvinner. 

4.4.7.4 Jord- og flomskred 

I denne dalsiden er det registrert 12-16 mindre forsenkninger som kan ha oppstått i forbindelse med jord- 

og flomskred. Enkelte av disse fremstår som moderat markerte raviner. Langs disse mulige løpene for 

jord- eller flomskred er det tegn etter mulige utglidninger, dvs. skred på steder der avrenningsanalysen 

(Figur 33) indikerer konsentrasjon av vann. De fleste av disse utglidingssporene er ikke sikre og er nokså 

grunne (mindre enn 1m) og skyldes et løsmassedekke med begrenset mektighet over marin grense 

(omtrent ved E39). De kan ikke utelukkes å ha oppstått i forbindelse med utglidninger og skred, ettersom 

det er mektigere løsmassedekke i forsenkninger og at det flere steder langs Brusdalsvatnet er spor etter 

mulige skredvifter både i utoset til bekker (flomskred) og nedafor bratte deler av dalsida med 

løsmassedekke (jordskred) uten opplagte avrenningsbaner. I østre del av påvirkningsområdet indikerer 

løsmasseskjæringer i hogstfelt at mektigheten er større enn 1m, og at jord- og flomskred er fullt mulig. 
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I tillegg kan jordskred utløses ved steinsprang fra overliggende skrenter ned på vannmettede løsmasser. 

Det er en del svakt definerte tegn til jordskred i omtrent hele påvirkningsområdet, mens flomskred først 

og fremst kan knyttes til de midtre og østre deler av påvirkningsområdet med bekker som er brattere enn 

15-25 grader. I vestre del av området er dreneringen minst konsentrert og sporene etter jordskred færre og 

mindre definerte. Jordskred kan likevel ikke helt utelukkes i dette partiet fordi store deler av skråningen er 

bratt nok til at den i utgangspunktet ikke kan regnes som stabil. 

 

Det er ingen tegn til helt ferske utglidninger i dalsida over dette kartleggingsområdet, men det er registrert 

ett jordskred på E39 i 2017 som førte til at Brusdalsvegen ble skadet omtrent midt i område C. Denne 

jordskredhendelsen har veldig usikker plassering, men det er spor etter en utglidning i vegskjæringa som 

kan ha påvirket framkommeligheten på vegen. Ortofoto indikerer at denne mulige utglidningen er eldre, 

og ettersom det i tillegg er i en vegskjæring er dette ikke en skredrelevant hendelse for dette 

kartleggingsområdet. 

 

Mulige utglidninger, raviner og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 4D, registreringskartet.  

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellering av jordskred og flomskred er i dette området utført med terrengmodell med både 4 m x 4 m 

og 2 m x 2 m celler. Det er også her liten forskjell mellom de to oppløsningene og jordskredmasser 

forserer i liten grad E39 i mulige 1/1000-scenarier. I begge tilfeller stemmer de modellerte utløpene i 

mindre grad kvalitativt overens med de kartlagte avsetningene, og dette skyldes først og fremst at E39 

med grøfter utgjør en energidempende barriere som er yngre enn nedstrøm skredavsetinger. Simulerte 

flomskredutløp stemmer i litt større grad med mulige avsetningsformer nedstrøms E39 sammenlignet med 

simulerte jordskredutløp. 

Jordskred og flomskred vurderes å være dimensjonerende for en god del av skredfaresonene i 

kartleggingsområdet, og i mindre grad lenger vest. Mulige utløsningsvolum er anslått til 50-220 m3.  

 

Skogen er skjønnsmessig vurdert i noen grad å redusere sannsynligheten for jord og flomskred, men ikke 

i en grad som gjør at skredtypen kan utelukkes. Dette fordi rotvelter av store trær kan blottlegge 

løsmasser og ha en mobiliserende effekt på tynt løsmassedekke, og at det passerer 2 høyspentgater 

gjennom deler av de mulige løsneområdene for jordskred. 

Bebyggelsen ligger gunstig plassert med tanke på jord- og flomskred med en årlig sannsynlighet større 

enn 1/1000, ettersom både kartlagte mulige skredbaner og simuleringer indikerer at skredmasser i veldig 

liten grad vil forsere E39 med en skredintensitet som vil ramme bebyggelsen direkte. 

4.4.7.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida der disse er brattere enn ca. 25 grader, forebygger 

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

dette gjelder for, er områdene markert som «Skredforebyggende skog» i Vedlegg 4H. 

I mangel på skog i de markerte områdene vil løsneområder for snøskred oppstå, som vurderes å kunne gi 

snøskred med en årlig utløsningssannsynlighet større enn 1/100. Dette er nærmere beskrevet nederst i 

avsnitt 4.4.6.2. 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 

4G). Disse er en del større enn faresonene som gjelder under dagens forhold, i hovedsak fordi snøskred 

dermed blir den dominerende skredtypen i påvirkningsområdene. 

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

det til NVE (2015b).   

4.4.7.6 Mulighet for å redusere faresonene 
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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. Dette er kostbare og lite realistiske tiltak i dette området. Steinspranggjerder kan vurderes ved 

bygninger som ligger nedafor bratte dalsider med flere skrenter og uklare kildeområder, mens markerte 

mindre skrenter kan renskes og boltes. Et lite kostbart tiltak er å flytte vernskoggrensa ned mot E39, slik 

at omfattende flatehogst ikke kan skje. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det 

utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning.  
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4.5 Område 5 – Heggebakk-Nesvika 

Kartleggingsområdet er 0,89 km2 stort, og har en lengde på 2,1 km langs nordsida av Storfjorden. 

Området dekker den nokså spredte bolig-, fritidsbolig og gardsbebyggelsen mellom Heggebakk og 

Nesvika. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 36 og mer detaljert i Vedlegg 5B. 

Påvirkningsområdet er middels i størrelse og strekker seg opp mot Gudmundsetsætra, Demmingsvatna og 

Rabben. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 37 og Figur 38. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 5A. 

 

 

 

Figur 36: Oversiktskart over kartleggingsområde Heggebakk-Nesvika, med påvirkningsområdet.  
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Figur 37: Store deler av kartleggingsområdet sett fra østlig ende, mot vest. 

 

Figur 38: Vestlige deler av kartleggingsområdet. Bildet er tatt mot vest, omtrent midt i området. 
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4.5.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg fra nordsida av Storfjorden og opp mot noen navnløse fortopper på ryggen opp mot 

Meraftafjellet ved kote 460. Ryggen danner i grove trekk påvirkningsområdets nordlige avgrensning, der 

den synker ned mot kote 160 og utoset til Heimste demmingsvatnet som dreneres gjennom 

kartleggingsområdet slik at vatnets nedbørfelt også inngår i påvirkningsområdet. Videre følger 

avgrensingen vannskillet langs ryggen videre østover mot Gjærenakken (139 moh.) og Nesnakken (130 

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.  

 

Påvirkningsområdet har variert topografi med flere koller og småfjell med brattpartier brattere enn 25 

grader som har høydeforskjeller på 50-220 høydemeter, med mellomliggende forsenkninger og søkk som 

stort sett drenerer mindre nedbørfelt med sesongvis avrenning. Høydeforskjellene er generelt størst i vest, 

samtidig er disse vestre brattpartiene noe slakere med terrenghelning hovedsakelig mindre enn 55 grader, 

mens de østlige brattpartiene stort sett er lavere og ofte nærvertikale. Utenom disse skrentpartiene varierer 

terrenghelningen en del i fallinjen med mange slakere avsatser av ulik størrelse, og det er mange små og 

noen enkelte større konkave terrengformer langs horisontalplanet med ulik kurvatur i disse østlige og 

vestlige delene av påvirkningsområdet. 

 

Fv. 656 (Glomsetvegen) utgjør en om lag 8-10 meter bred nærhorisontal avsats som passerer igjennom 

hele kartleggingsområdet nordøst-sørvest ved kote 35-55. Langs oversida av vegen er det som regel ei 

grøft med dybde på minst 20-30 cm, ofte mer. Nedafor vegen er det kun få (6-8) terrengpartier (utenom 

vegfyllingene) som er noe brattere enn 25 grader, og stort sett all bebyggelse ligger nedafor fylkesvegen. 

En del av brattpartiene nedafor vegen er nærvertikale skrenter som danner strandlinje mot Storfjorden. 

 

Ved kote 161 ligger Demmingsvatna, som er delvis omkranset av terreng brattere enn 25 grader. 

Vannenes navn indikerer at de er oppdemt, noe som virker plausibelt ettersom historiske nedtegnelser 

forteller at det har vært kvern lenger ned i vassdraget (Avsnitt 4.5.2). 

 

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er stort sett dekket av furuskog ispedd noe løvskog og noen 

mindre granplantefelt (Figur 37 og Figur 38). Unntakene er innmark, samt de bratteste fjellskrentene 

nevnt ovenfor. De øvre og vestlige deler av påvirkningsområdet med er kildeområder for flere av 

skredtypene, er allerede definert som vernskog (Figur 39). Flyfoto over dette kartleggingsområdet er 

tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1964, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 og 2020. 

Sammenligning av de ulike bildeseriene i dette området viser lite endring, med unntak av et mindre 

hogstfelt hogd før 2006, der skogen i dag for det meste er reetablert. Det er tegn til noe gjengroing av 

innmark og beitemark. 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. Vi ser ingen klare tegn til slike 

hendelser du ulike bildeseriene. 

 

 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 39. Figuren viser etablert vernskog-arealer i dalsida over kartleggingsområdet 
(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog). 

 

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

kartleggingsområdet og det vises noen eksempler på nedbørfelt for aktuelle bekker (Figur 40). De største 

bekkene/forsenkningene har begrensede nedbørfelt (0,11-0,43 km2), har for det meste sesongvis 

avrenning og er avgrenset til selve dalsida. Nedbørfeltene er beregnet i oppstrøms nedbørfelt-analyse i det 

hydrologiske verktøyet Scalgo (www.scalgo.com). 

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. 

 

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
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Figur 40: Avrenningsanalyse (MFD) i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. Forsenkninger med 

mindre enn 500 m2 nedbørfelt oppstrøms er filtrert vekk. I tillegg er nedbørfelt for noen utvalgte bekker i 

dalsidene ovenfor kartleggingsområdet markert med gule polygoner, og areal er angitt med km2 

(www.scalgo.com). 

Berggrunnen i dalsida er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består for det meste av gneis, med et 

200-300 meter bredt bånd av amfibolitt som stryker ØSØ-VNV gjennom Nesnakken-Gjærenakken-

Heimste Demmingsvatn. To strukturmålinger i området har begge strøk Ø-V, og fall mot nord på 60 

grader i vestre deler av påvirkningsområdet, og 10 grader lenger nord, rett sør for Gjærenakken. 

 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 28), er det i nedre deler mellom sjøen 

og fylkesvegen bart fjell (rosa farge) og strandmarine avsetninger (tykt = mørk blå, tynt = lys blå) i sand- 

og grusfraksjonen av ulik tjukkelse, stedvis med morene- og fjellblotninger. Mellom Gudmundset og 

Heggebakk er det tynne usammenhengende morenemasser (lys grønn) ovenfor disse marine massene. I 

dalsida ovenfor dette, et tynt humus- og torvdekke (lys beige), med stedvise konsentrasjoner av morene 

(M) og skredmateriale (Sp og R), ofte i forsenkninger. 

http://www.scalgo.com/
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I midtre del av påvirkningsområdet mellom Gudmundset og Gudmundsetsætra er det etablert mindre 

terrenginngrep i form av grus- og traktorveger, i tillegg er det tilsvarende ved Rabben og ved Heggebakk. 

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

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementer av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 5D. Vår tolkning av terrengformer og løsmasser registrert på befaring i denne 

dalsiden, er for det meste samsvarende med tolkningen vist i NGUs kart i Figur 40 nedenfor. 

 

 

 
 

Figur 41: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). For kartforklaring, se 

tekst.  

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Det foreligger to skredrelevante rapporter fra dette kartleggingsområdet: 

• En akuttvurdering etter steinspranget som stoppet like ved Rabben 3 (Multiconsult, 2019a). 

Hendelsen ligger i skredregisteret (Avsnitt 4.5.4). Rapporten konkluderer med at den årlige 

løsnesannsynligheten for steinsprang er større enn 1/1000. Det er ikke kartfestet eller beskrevet 

utløpslengder og treffsannsynlighet. 

• En skredfarevurdering er utført for to fradelte boligtomter på GBnr. 3/1 ved Gudmundset 

(Multiconsult, 2019b). Den konkluderer med at årlig sannsynlighet for skred mot de to tomtene 

er mindre enn 1/1000. 

 

Oppskyllingshøyder som skyldes fjellskred ved Åkneset lenger sør i Storfjorden er relevant for delområde 

5 Heggebakk-Nesvika og er estimert til 8 meter ved Glomset, og er vurdert til å ha en årlig sannsynlighet 

på 1/5000. Oppskyllingshøyder med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000 er 4 meter 

(https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-

beredskap/54.1.-fjellskred/rapportar/aaknesrapport05_2011--rev-av-aknes-01.2010.pdf). 

http://www.ngu.no/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-beredskap/54.1.-fjellskred/rapportar/aaknesrapport05_2011--rev-av-aknes-01.2010.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-beredskap/54.1.-fjellskred/rapportar/aaknesrapport05_2011--rev-av-aknes-01.2010.pdf
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4.5.3 Aktsomhetssoner 

Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, og NGIs 

aktsomhetssoner for snø- og steinskred (NVE, 2021A). Området berøres stedvis av aktsomhetssoner for 

steinsprang og jord- og flomskred.   

4.5.4 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021A) viser to skredhendelser innenfor eller i nærheten av kartleggingsområdet. Om 

de relevante skredhendelsenene (Vedlegg 5C) kan en lese i databasen: 

 
- Steinsprang, Skodje, 02.10.2021 kl.0000-0200. Denne hendelsen ser ut til å være trippelregistrert 

innafor en strekning på 50 meter: 

o  «Stein på FV. 656 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert 

veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på FV. 656 mellom 02.10.2019 kl. 02:00 og 03.10.2019 

kl. 15:30.» 

o «Steinprang kryssa fv. 656 og landa på oppsida av Rabben 3» 

o «Statens vegvesen ved Ingeniørgeolog Torkild Åndal har vært på plassen og vurdert forholda» 

Steinspranghendelsen virker for oss å være naturlig utløst i skrenten ovenfor vegskjæringa godt 

registrert der steinblokker stanset ved boligen i Rabben 3: https://www.nrk.no/mr/hus-evakuert-

etter-ras-1.14726115. 

 
- Jordskred, Nonsvik, 27.02.1814 kl. 0000. «Skodje. På garden Nonsvik (mellom Glomset og Gudmunset) 

skjedde ei rasulykke i den 27. februar 1814. Eller er denne datoen gravferdsdagen? Eit jordras med 

vassflaum tok kverna, truleg leigde dei ei av kvernene i Rabbeelva, der Jacob Nonsvik som var i 

kvernhuset, vart sopt på sjøen og han omkom. "Jacob Pedersen Nonsviig som omkom ved vandflom og 

jordgang, der tog qværnen ud, hvori han var og malede, stenene under qværnen geld du, blant hvis 

materialer han fandtes sønderknust, 56 aar." Kartreferansen er plassert ved Rabbeelva.» Hendelsen 

virker for oss reel og rett plassert ved Rabbelva. Gitt tidspunktet i februar, er sannsynligvis dette 

et flomskred eller et masseførende sørpeskred, og ikke et jordskred. 

 

Ingen av de lokalkjente vi intervjuet under befaringene, kjente til ytterligere skredhendelser i 

kartleggingsområdet, annet er enn den registrerte løsmasseskredhendelsen i 1814, og et utfall i en 

vegskjæring ved Heggebakk. Sistnevnte er mer en bergteknisk problemstilling og har begrenset 

skredrelevans. 

4.5.5 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021A) eller observert under befaringen. 

4.5.6 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er det under dagens vegetasjonsforhold i hovedsak steinsprang og jord- og 

flomskred som er vurdert å kunne utløses med årlige sannsynligheter som er relevant for 

gjentaksintervallene i TEK17. Dersom skogen forsvinner vil trolig samtlige skredtyper bli aktuelle. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang / steinskred. Et 

utvalg av beregningsresultater er vist i Vedleggene 5E1-4. 

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

er i hovedsak vendt mot sør. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 80-155 cm etter betraktningene 

som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området vurdert å ha 

svært god forebyggende effekt på snøskred, ettersom skogen stort sett står tett i mulige relevante 

løsneområder i påvirkningsområdet. Løsneområder er valgt å ha nokså begrenset utstrekning og volum (T 

https://www.nrk.no/mr/hus-evakuert-etter-ras-1.14726115
https://www.nrk.no/mr/hus-evakuert-etter-ras-1.14726115


Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

88 

 

og S) for å forhindre urealistisk lange utløp, fordi RAMMS i større grad er best egnet for å gjenskape 

skreddynamikken i store snøskred. 

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 

52°. Steinsprang vurdert som en av de dimensjonerende skredtypene. Vegetasjon i mange av 

kildeområdene bidrar til usikkerhet rundt fastsetting av blokkstørrelse for de ulike steinsprang-scenariene 

som legges til grunn, men observasjoner av synlige og dokumenterte steinsprangblokker (Multiconsult, 

2019a) i kartleggingsområdet gir grunn til å tro at rektangulære blokker på 1-8 m3 er passende. I dette 

området er steinsprangutløpet modellert, med DEM på 1 m x 1 m og 2 m x 2 m, som beskrevet i avsnitt 

3.6.1. Steinsprangsimuleringer med relevante blokkstørrelser gir for det meste for lange utløp i forhold til 

observerte mulige skredblokker. 

4.5.7 Skredfarevurdering 

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

42, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 5F. Faresonene uten dagens 

skog er vist i Vedlegg 5G. 

 

Dimensjonerende skredtype i kartleggingsområdet er steinsprang, samt jord- og flomskred. Det er 

faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. 

Det er ingen boliger eller driftsbygninger innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den 

samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 
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Figur 42. Faresoner under dagens forhold for samtlige aktuelle skredtyper i område 5 – 
Heggebakk-Nesvika. 

4.5.7.1 Steinsprang 

Innenfor både påvirkningsområdet og kartleggingsområdet er det større og mindre partier som kan være 

kildeområder for steinsprang med en årlig sannsynlighet med betydning for faresoner. En del veger, 

innmark og andre arealkrevende terrenginngrep i utløpsområdene gir også i dette delområdet usikre 

observasjoner av eventuelle steinsprangavsetninger. 

 

Først, de mest opplagte områdene for steinsprang er nedafor Nesnakken, med en registrert 

steinspranghendelse nedafor Nesnakken (Rabben 3) i 2019, og ved Gjærenakken 300 meter mot vest med 

høydeforskjeller på 20-50 m og avløste blokker i de nærvertikale skrentene. Begge lokalitetene har flere 

sprekkesett som gir avløste blokker på 1-4 m3 (Figur 3-6 i vedlegg 5A, og Multiconsult 2019a), og lokalt 

bosatte informanter framhever steinsprang fra Nesnakken som veldig aktuelt. Nedafor denne oppsprukne 

skrenten nedafor Nesnakken, like øst for steinspranghendelsen i 2019 (Rabben 3), er det dobbeltsidig 

vegskjæring i fylkesvegen som danner en skredbarriere for utfall i skrenter på oversiden av vegen. Videre 

nedafor den doble vegskjæringa er det i tillegg gunstige sprekkeretninger i berget, som også bidrar til 

betraktelig lavere skredsannsynlighet. Videre mot øst, ved bebyggelsen i Nesvika blir skrentene lavere og 

mindre markerte, men steinsprang fra disse kan allikevel ikke helt utelukkes. Øst for dette partiet er 

steinsprang i liten grad aktuelt. 

 

Sørvest for disse nevnte partiene, fra Gjærenakken og litt vest for Kleiva (Figur 11 i vedlegg 5A), fins det 

noen skrenter på opp mot 10 meters høyde med mellomliggende spredte oppstikkende knauser i 
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terrengpartier brattere enn 45 grader. Disse utgjør mindre markerte kildeområder for steinsprang ovenfor 

fylkesvegen. Remobilisering av blokker er også mulig i dalsider med større trær som i dette området. 

 

Videre mot vest, like øst for Gudmundset og Gudmundsetvika (Glomsetvegen 600 i Figur 11 i vedlegg 

5A) er det en markert skrent på 30 meter som er moderat oppsprukket. Nordvest for Gudmundsetvika er 

det på oversida av fylkesvegen (ved Glomsetvegen 606), et 120 meter høyt terrengparti med flere 

skrentpartier på opp mot 25 meter (Figur 10 i Vedlegg 5A) som fører til faresoner dimensjonert av 

steinsprang i dette området. Videre mot vest og helt til den vestlige avgrensningen av 

kartleggingsområdet er terrenget tilsvarende (Figur 2 i Vedlegg 5A), men med noe større total 

høydeforskjell, og litt lavere og mindre bratte skrenter i den bratte dalsida. De høyeste skrentpartiene 

ligger i denne delen av dalsida ovenfor bruket Heggebakk, men her er også en ryggform diagonalt i 

dalsida nedafor deler av skrenten, som vil stanse store deler av eventuelle steinsprang fra noen av de 

høyere skrentene i dette partiet. 

 

I den sterkt buktende strandsona er det flere nærvertikale skrenter. Mesteparten av disse har lite tegn til 

ferske utfall, og er for en stor del moderat til lite oppsprukket. Mulige steinprangblokker er stedvis 

synlige i strandsonen der det ikke er brådjupt og indikerer at utfall er mulig. 

 

Dalsida ovenfor hele kartleggingsområdet er for det meste dekket av skog med varierende 

stammetykkelse, men flere steder er det observert steinsprangblokker større enn 2 m3 (f.eks. ved Rabben 

3 i Figur 3 og 4 i vedlegg 5A), men også mindre enn 2 m3. I tillegg er det for et meste mindre enn 100 

meter skog i fallretningen mellom kildeområder og utløpsområdene. Skog er likevel vektlagt i noen grad 

ettersom kjente steinsprang, som ved Rabben 3, hadde kortere utløp en de skogfrie simuleringsresultatene 

indikerer. I mange kildeområder er utfall fra mindre skrenter lavere enn 5 meter, og remobilisering av 

moreneblokker fra rotvelt/frostsprengning m.m. mulige utløsningsmekanismer. Dette gir vanligvis 

moderat potensiell energi, og kan sammen med ellers konservative modellparametere forklare faktisk 

kortere utløp enn simuleringsresultatene indikerer. Men også i dette kartleggingsområdet er det mye 

innmark og terrenginngrep i utløpssonene der skredblokker forventes å finnes i naturlig terreng. 

 

Resultater av utløpsmodellering for steinsprangblokker er utført med blokker på 1-8 m3, med 

konservative inngangsparametere (Vedlegg 5E2), og disse viser at steinsprang enkelte steder kan komme 

godt innenfor i kartleggingsområdet og forbi bebyggelsen. Modellresultater forutsetter imidlertid utfall av 

50 blokker fra hver 1 m x 1 m celle i terrengmodell med helning over 52°, og tar derfor ikke i betraktning 

den reelle utløsningssannsynligheten. Det er for det meste benyttet en starthøyde på 5 m, men det er også 

benytta en starthøyde på 1 m. Neglisjert bremsende effekt av skog er etter vår mening med på å gjøre 

simuleringsresultatene konservative. Det er ikke benyttet empiriske modeller (A-B) for å verifisere de 

numeriske modellresultatene fordi dalsida i dette påvirkningsområdet stort sett har vekselvis avsatser og 

brattere partier.  

Steinsprang vurderes å være den dimensjonerende skredtypen for store deler av faresonene i dette 

kartleggingsområdet. 

 

Vi er usikre på omfanget av sikringsarbeidet som ble gjort den gang i etterkant av steinspranghendelsen 

ved Rabben 3, men mener bergrensk og supplerende bolting må til om årlig sannsynlighet for steinsprang 

mot Rabben 3 og garasjen like ved skal bli lavere enn 1/1000. 

4.5.7.1 Stein- og fjellskred 

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

InSAR (https://insar.ngu.no/), indikerer ingen tydelige bevegelser i motsatt dalside eller i dalsiden 

https://insar.ngu.no/
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ovenfor dette kartleggingsområdet. Dette tilsier at sannsynligheten for større steinskred trolig er så liten at 

den ikke har relevans for faresonene iht. sikkerhetskravene i TEK17. 

Strandsonen i kartleggingsområde Heggebakk-Nesvika ligger innenfor det teoretiske utløpet av 

flodbølger med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 og 1/1000. Kildeområdet for flodbølgene er 

Åkneset, som er grundig utreda med en største oppskyllingshøyde på hhv. 8 og 4 meter i området. Skred 

AS har gjennom fjernanalyse av motsatt dalside ikke identifisert andre områder som kan generere større 

eller hyppigere oppskyllingshøyder enn dette. 

4.5.7.2 Snøskred 

Deler av dalsida over fylkesvegen er i dette området er brattere enn 25 - 27 °, og har en moderat ruhet og 

kurvatur som fører til at mindre snøskred i teoretisk forstand kan utløses naturlig. Klimaforhold og 

snødata tilser at større mengder snø kan forekomme over noen få dager. Dalsidene som er bratte nok til at 

snøskred kan utløses er i all hovedsak dekket av skog (Figur 37 og Figur 38) som vurderes å stå 

tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning, der dbh>12cm og krondekningsgraden er >70%. 

Unntaket er i bratte skrentpartier, men skrentene er for bratte til at store mengder snø kan bygges 

tilstrekkelig opp til å danne store skredvolum med skadepotensiale. Denne vurderingen er gjort som 

beskrevet i avsnitt 3.7.1. Ingen snøskredhendelser er registrert i nærheten. En del av løsneområdene for 

snøskred av betydning i øvre del av dalsida er dekket av vernskogarealer (Figur 39). Samlet vurdert er 

snøskred derfor ikke dimensjonerende for faresonene i noen del av dette kartleggingsområdet under 

eksisterende vegetasjonsforhold. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 5H skulle forsvinne, vil snøskred bli en 

aktuell skredtype i store deler av kartleggingsområdet, og vil i stor grad erstatte steinsprang og 

løsmasseskred som de dimensjonerende skredtypene. Vi har identifisert flere titalls mindre løsneområder 

som kan bli aktuelle dersom en ser bort fra skogen, og disse er i grove trekk vendt mot sør og ligger 

derfor delvis i lo for fremherskende sørlig vindretning, men det kan muligens også ventes begrenset 

krysspålagring i dypere konkave terrengformer i påvirkningsområdet ved snøfall med vind fra vest. 

 

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

numeriske modellen RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 2.3.1 og 3.6.2. 

For 100-årsskred forutsetter vi bruddkanthøyder på 80 cm omtrent som største registrerte 3-døgns 

snøtilvekst, mens for et 1000-årsskred forutsetter i utgangspunktet bruddkanthøyder i sørvendte 

løsneområder på 110 cm under tilsvarende forhold, og et ytterligere påslag på 25 cm for et 5000-årsskred 

(135 cm). Enkelte av løsneområdene gis et påslag på 20 cm for krysspålagring under nedbør som snø ved 

vestlig vindretning. 

De 80-90 løsneområdene som har en teoretisk relevans for dette kartleggingsområdet ligger for det meste 

mellom kote 50 og 150 øst for Gudmundset/Gudmundsetvika, og ved kote 50-240 vest for 

Gudmundset/Gudmundsetvika. 

 

Løsneområdene kan stort sett bare gi små skred og har en utstrekning på 60-4500 m2, og defineres derfor 

som «T» eller «S», og i hovedsak sistnevnte er benytta for å kompensere for manglende 

friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års returperioder i RAMMS. Det er i hovedsak benyttet 300 

års gjentaksintervall for små skred (S300) som representerer de to lengste returperiodene, og 100 års 

gjentaksintervall for veldig små skred som representerer den korteste returperioden (T100). 

Friksjonsparameterne som er benyttet for hvert løsneområde, er indikert i tabelloversikten sist i rapporten 

i Vedlegg 0, mens Vedlegg 5E3a presenterer noen av modelleringsresultatene for denne skredtypen. 

Skogområdene som er vurdert å ha skredforebyggende effekt, er markert i Vedlegg 5H. 
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Resultatene av våre feltobservasjoner, terrenganalyser og opplysninger mottatt av lokalkjente tilsier at 

snøskred på ingen måte er aktuelt under dagens vegetasjonsforhold. Modelleringsresultater tilsier at 

snøskred blir den dimensjonerende skredtypen dersom det ikke tas hensyn til skogen i dalsida. 

Simuleringer indikerer at snøskred vil passere og til dels løses ut nedafor fylkesvegen langs hele 

kartleggingsområdet i større grad enn steinsprang, og stedvis nå fjorden. Sannsynligheten for at boliger og 

driftsbygninger rammes av snøskred er mindre enn 1/1000, under dagens vegetasjonsforhold. Forsvinner 

skogen øker den til mer enn 1/1000 i store deler av kartleggingsområdet. 

4.5.7.3 Sørpeskred 

Dalsida ovenfor kartleggingsområdet har en vegetasjon (Figur 37 og Figur 38) og en topografi som til en 

viss grad gjør utløsning av sørpeskred mulig. Det betyr at det til en viss grad er slake, konkave 

terrengformer, f.eks. høyt liggende myrområder eller fjellplatåer med tilstrekkelig stort oppstrøms 

nedbørfelt (Figur 40) som går over i bratte raviner eller bekkeløp ned mot kartleggingsområdet. De små 

oppstrøms nedbørfeltene fører til lav til moderat sannsynlighet for utløsning av sørpeskred i dette 

området. De fem aktuelle bekkene i området drenerer forsenkninger med slakere partier der utløsning av 

sørpeskred i teoretisk forstand er mulig i sjeldne tilfeller. Det mest opplagte kildeområdet ligger i øvre 

deler av dalsida med nedbørfelt fra Demmingsvatna og nedover Rabbeelva, hvor det er registrert et 

jordskred med dødsfall i februar 1814, som tidspunktet tatt i betraktning mest sannsynlig var et 

løsmasseførende sørpeskred. Ved disse vatna kan ikke sekundæreffekter av skred fra sideterrenget som 

gir flodbølgeeffekt og i sin tur mobiliserer snømasser nedstrøms i retning kartleggingsområdet utelukkes. 

 

Dette forutsetter at skogen i disse potensielle løsneområdene og nedstrøms skredbaner forsvinner. En 

sørpeskreddynamikk der våte snøskred rekker å fange opp fuktigere snø i skredbanen, og i nedre del av 

dalsida framstår som sørpeskred mener vi er svært lite sannsynlig i en så vidt lav dalside der 

snøforholdene i stor grad vil være temmelig like uavhengig av høydeintervall. Ingen sørpeskred er 

registrert i nærheten, men har skjedd 5 km mot sør og 11 km mot nord i mindre nedbørfelt. 

Først og fremst grunnet tett skog i skredbaner og løsneområder, og et lite oppstrøms nedbørfelt, vurderes 

sannsynligheten for denne skredtypen som lavere enn 1/5000 under dagens vegetasjonsforhold i de minste 

nedbørfeltene, men større enn 1/5000 i nedbørfeltet fra Demmingsvatna og langs Rabbeelva ned mot 

fjorden. Fjernes skogen i sin helhet vil muligens sørpeskred bli en aktuell skredtype i alle de aktuelle 

bekkene, slik at den årlige sannsynligheten for sørpeskred trolig da øker til i overkant av 1/1000 i alle de 

aktuelle bekkene. 

 

For en 1000 års hendelse av denne typen forutsetter vi et volum på omtrent 1000, og det dobbelte for en 

5000 års hendelse. De mulige sørpeskredutløpene er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow som 

beskrevet i avsnitt 3.6.3, med løsneområdet omtrent der det i teoretisk forstand kan løsne, men justert noe 

nedstrøms av simuleringstekniske hensyn. Modelleringsresultatene er presentert i Vedlegg 5E4, og basert 

på disse er sørpeskred (sammen med flomskredskred) i dag vurdert å være dimensjonere for faresonen 

langs Rabbeleva med en årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Fjernes skogen vil sannsynlighetene for 

sørpeskred øke til over 1/1000 langs bekkene i kartleggingsområdet. 

4.5.7.4 Jordskred 

I denne dalsiden er det registrert 11-15 mindre forsenkninger som kan ha oppstått i forbindelse med 

jordskred. Langs disse mulige løpene for jordskred er det tegn etter mulige utglidninger, dvs. jordskred på 

steder der avrenningsanalysen (Figur 33) indikerer konsentrasjon av vann. De fleste av disse 

utglidingssporene er ikke sikre og er nokså grunne (mindre enn 1m), og skyldes et løsmassedekke med 

begrenset mektighet over marin grense ved kote 60-65 der de fleste mulige utglidningene er registrert. De 

kan likevel ikke utelukkes å ha oppstått i forbindelse med utglidninger og skred, ettersom det stedvis i 
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dalsida er spor etter mindre skredvifter. At disse er avsatt i nokså bratt terreng rundt marin grense 

indikerer at en del av disse kan være avsatt tidlig postglasialt og er dermed eldre enn 10.000 år og har 

dermed begrenset relevans for fastsetting av faresoner. Dette er en nokså usikker indikasjon på 

avsetningstidspunkt. Det er ingen tegn til helt ferske utglidninger i dalsida over dette 

kartleggingsområdet. 

 

Over marin grense der terrenget er tilstrekkelig bratt for utløsing av jordskred, er løsmassedekket ofte tynt 

med oppstikkende bergpartier, noe som sammen med tett skog indikerer nokså lav løsnesannsynlighet. 

Det er usikre og lite markerte tegn til jordskred i omtrent hele påvirkningsområdet. I tillegg til 

poretrykksoppbygning, kan jordskred også utløses ved steinsprang fra overliggende skrenter ned på 

vannmettede løsmasser, men det er for det meste tynt løsmassedekke eller grov ur nedafor skrentene.  

 

Øst for Rabbeelva er høydeforskjellene begrensede og ikke minst nedbørfeltene svært små, noe som fører 

til lav sannsynlighet for høy poretrykksoppbygging som kan starte jordskred. Dette fører til lav 

løsnesannsynlighet for jordskred, slik at de ikke vurderes som relevante for faresonene i den delen av 

kartleggingsområdet. 

 

Mulige utglidninger og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 5D, registreringskartet.  

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 4 m x 4 m og 2 m x 2 m celler. I dette 

området er det en del forskjell mellom de to oppløsningene, og vi fester mest lit til de høyest oppløste 

resultatene som stemmer brukbart overens med de kartlagte avsetningene. Glomsetvegen er en kunstig 

barriere som er yngre enn skredavsetningene nedstrøms og forklarer langt på veg at RAMMS-

beregningene gir stedvis kortere skredutløp enn skredavsetningene på nedsida av vegen. Mulige 

utløsningsvolum for jordskred er anslått til 45-220 m3. 

 

Skogen er som tidligere nevnt i avsnittet skjønnsmessig vurdert i noen grad å redusere sannsynligheten 

for jordskred, men ikke i en grad som gjør at skredtypen helt kan utelukkes. Dette fordi rotvelter av store 

trær kan blottlegge løsmasser og ha en punktvis mobiliserende effekt. I områder med terrenginngrep som 

skogsbil- og traktorveger (over Gudmundset/Gudmundsetvika) øker derfor utløsningssannsynligheten noe 

grunnet økt sannsynlighet for vann på avveie inn i områder der det tidligere ikke har vært avrenning av 

betydning. 

 

Bebyggelsen ligger stort sett gunstig plassert med tanke på jordskred med en årlig sannsynlighet større 

enn 1/1000, ettersom både kartlagte mulige skredbaner og simuleringer indikerer at skredmasser i veldig 

liten grad vil forsere Glomsetvegen med en skredintensitet som vil kunne ramme bebyggelsen direkte. 

Jordskred vil for en stor del ha en årlig sannsynlighet for å utløses og forsere fylkesvegen som mindre enn 

1/1000.  

4.5.7.1 Flomskred 

I denne dalsiden er det registrert 4-5 forsenkninger som kan ha oppstått i forbindelse med flomskred. 

Enkelte av disse fremstår som moderat markerte raviner. Langs disse mulige løpene for flomskred er det 

begrensede tegn etter mulige utglidninger og erosjonsskader, dvs. flomskred på steder der 

avrenningsanalysen (Figur 33) indikerer konsentrasjon av vann (bekker uten helårsavrenning). Disse 

sporene er ikke sikre og er nokså grunne (mindre enn 1m), og skyldes et løsmassedekke med begrenset 

mektighet over marin grense ved kote 60-65. De kan likevel ikke utelukkes å ha oppstått i forbindelse 

med flomskred, ettersom det til en viss grad er mektigere løsmassedekke i forsenkninger og at det noen 

steder i dalsida er spor etter mindre skredvifter. At disse er avsatt i nokså bratt terreng rundt marin grense 



Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

94 

 

indikerer at en del av disse kan være avsatt tidlig postglasialt og er dermed eldre enn 10.000 år og har 

dermed begrenset relevans for fastsetting av faresoner, men dette er en nokså usikker indikasjon på 

avsetningstidspunkt. Det er heller ingen tegn til helt ferske utglidninger i dalsida over dette 

kartleggingsområdet. 

 

Vifteavsetninger er registrert kun ett sted nede ved sjøen og er ved utløpet til bekken fra Demmingsvatna 

(Rabbeelva), og indikerer større skredsannsynlighet og lengre utløp her, trolig med flomskred eller 

masseførende sørpeskred som oppbyggende skredprosess. Over marin grense der terrenget er tilstrekkelig 

bratt for utløsing av flomskred har løsmassedekket likevel som oftest tykkere løsmassedekke i 

terrengforsenkninger i et påvirkningsområde som ellers har nokså lav løsmassemektighet. Flomskred kan 

derfor knyttes først og fremst til de midtre og vestre deler av påvirkningsområdet med bekker som er 

brattere enn 15-25 grader. 

 

Øst for Rabbeelva er høydeforskjellene begrensede og ikke minst nedbørfeltene svært små, noe som fører 

til lav sannsynlighet for erosjonsprosesser som kan starte flomskred. Dette fører til lav 

løsnesannsynlighet, slik at flomskred ikke er relevant for faresonene i den delen av kartleggingsområdet. 

 

Mulige raviner og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 5D, registreringskartet.  

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellering er i dette området utført med terrengmodell med både 4 m x 4 m og 2 m x 2 m celler. I dette 

området er det en del forskjell mellom de to oppløsningene, og vi fester mest lit til de høyest oppløste 

resultatene som stemmer brukbart overens med de kartlagte avsetningene. Glomsetvegen er en kunstig 

barriere som er yngre enn skredavsetningene nedstrøms og forklarer langt på veg at RAMMS-

beregningene gir stedvis kortere skredutløp enn skredavsetningene på nedsida av vegen. Mulige 

utløsningsvolum for jordskred er anslått til 45-220 m3, mens volumene for flomskred er satt til 300-1000 

m3. 

 

Skogen er skjønnsmessig vurdert i noen grad å redusere sannsynligheten for flomskred, men ikke i en 

grad som gjør at skredtypen helt kan utelukkes. Dette fordi rotvelter av store trær kan blottlegge 

løsmasser og ha en punktvis mobiliserende effekt der forsenkninger drenerer dalsida. I områder med 

terrenginngrep som skogsbil- og traktorveger (over Gudmundset/Gudmundsetvika) øker sannsynligheten 

noe grunnet økt erosjonsfare og vann på avveie inn i områder der det tidligere ikke har vært avrenning av 

betydning. 

 

Bebyggelsen ligger stort sett gunstig plassert med tanke på flomskred med en årlig sannsynlighet større 

enn 1/1000, ettersom både kartlagte mulige skredbaner og simuleringer indikerer at skredmasser kun 

stedvis vil forsere Glomsetvegen med en skredintensitet som vil kunne ramme bebyggelsen direkte. 

Flomskred vil ha an årlig sannsynlighet større enn 1/1000 grunnet noe tynnere skog langs bekkeløpene og 

lokal historikk for skredtypen. 

4.5.7.2 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida 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 5H. 

I mangel på skog i de markerte områdene vil en rekke løsneområder for snøskred oppstå, som vurderes å 

kunne gi snøskred med en årlig utløsningssannsynlighet større enn 1/100. Dette er nærmere beskrevet 

nederst i avsnitt 4.4.6.2. 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 
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(Vedlegg 5G). Disse er en del større enn faresonene som gjelder under dagens forhold, i hovedsak fordi 

snøskred dermed blir den dominerende skredtypen i påvirkningsområdene. 

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

det til NVE (2015b).   

4.5.7.3 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 i noen grad bygges ledevoller og 

plogvoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Dette er kostbare og lite realistiske 

tiltak i dette området. Steinspranggjerder kan vurderes ved bygninger som ligger nedafor bratte dalsider 

med flere skrenter og uklare kildeområder, mens markerte mindre skrenter kan renskes og boltes. Et lite 

kostbart tiltak er å flytte vernskoggrensa ned mot Glomsetvegen, slik at omfattende flatehogst ikke kan 

skje og situasjonen forverres. 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.  



Ålesund – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

96 

 

4.6 Område 6 – Skodje 

Kartleggingsområdet er ca. 0,84 km2 stort og 0,9 km langt og inkluderer bebyggelsen i Skodje sentrum. 

 

Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 43 og mer detaljert i Vedlegg 6B. 

Påvirkningsområdet strekker seg opp til Nihusen (438 moh.) i vest og de noe lavere Høgenakkane mot 

øst. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 44. Flere oversikts- og detaljbilder er presentert i 

Vedlegg 6A. 

 

 

 

Figur 43: Oversiktskart over kartleggingsområde Skodje, med påvirkningsområdet. Gul pil viser gammel 

demning, og blå pil viser dagens drikkevannsbasseng. 

Ådalsbakken 6 
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Figur 44. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot nord. 

4.6.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg fra nordsida av Skodjevika og opp mot Nihusen og Høgenakkane som danner en 

rygg ved kote 300-438. Ryggen danner påvirkningsområdets nordlige avgrensning. 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.  

 

Kartleggingsområdet er nokså flatt, stort sett slakere enn 10 grader, og opp mot 20 grader terrenghelning i 

et 100-200 meter bredt belte i strandsonen og øverst i kartleggingsområdet ved kote 150. Her blir 

terrenghelningen noe brattere ned flere og større partier med opp mot 30 grader opp til kote 200. Her er 

terrenghelningen 30-70 grader opp til kote 230-330, hvor terrenget flater ut over en større avsats med 

flere myrområder på 300-400 meters bredde. Fra avsatsen og til topps øker terrenghelningen til 25-45 

grader. 

 

På avsatsen med 3-4 mer eller mindre sammenhengende myrpartier mellom kote 230-330 ligger restene 

etter et delvis oppdemt vatn ved kote 238, uten tilstøtende bratt terreng. Bekken som drenerer dette vatnet 

er Ådalselva. 

 

Dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er stort sett dekket av furudominert blandingsskog og noen 

granplantefelt. Det er også et hogstfelt hogd ut i 2006/2007, der ungskogen er reetablert. I 

kartleggingsområdet er det noe innmark og mye bebyggelse. Enkelte bergskrenter midt i dalsida har ingen 

Nihusvegen 60 

Figur 11 i 

vedlegg 5A 

Ådalsbakken 6 
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skog av betydning. De øvre deler av påvirkningsområdet, er allerede definert som vernskog (Figur 46) 

over kote 240. Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 

1964, 1965, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 og 2020. Sammenligning av de ulike bildeseriene 

i dette området viser lite endring, med unntak av det nevnte hogstfeltet. Det er tegn hogstfelt hogd ut 

tidlig på 60-tallet, som i dag er granplantefelt, samt en del ny bebyggelse i kartleggingsområdet. Det 

oppdemte vannet ved kote 238 hadde betydning for skredsannsynligheten nedstrøms i Ådalselva med 

tanke på dambruddseffekter og løsmassemedrivning. Demningen hadde betydelig større fyllingsgrad i 

1964 enn i dag, og ser i dag for det meste nedtappet (Figur 45) ut med en bred åpning i dammen. Det var 

tidligere også et mindre vannbasseng med en utstrekning på ca. 500 m2 nedi dalsida, ved kote 105. Spor 

etter dette nedtappede bassenget kan ses 70 meter nedafor dagens overbygde drikkevannsvannbasseng. 

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. Vi ser ingen klare tegn til slike hendelser i de ulike 

bildeseriene.  

 

 

 
Figur 45. Flybilde fra 1964 og 2020 som viser demning (rød pil) og fyllingsgrad, samt gammelt 
vannbasseng (blå pil), og nytt vannbasseng (gul pil). Et hogstfelt kan ses over blå pil på begge 
bildene, og flere granplantefelt kan ses på det nyeste. Åpnet bekkestrekning er angitt med 
grønn pil. 

 

Øvre deler av dalsida som er kildeområder for flere av skredtypene i kartleggingsområdet, er allerede 

definert som vernskog (Figur 46). 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 46. Figuren viser etablert vernskog-arealer i dalsida over kartleggingsområdet 
(https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog). 

 

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

kartleggingsområdet og det vises noen eksempler på nedbørfelt for aktuelle bekker (Figur 47). De fleste 

bekkene/forsenkningene har veldig små nedbørfelt (0,02-0,06 km2), har for det meste sesongvis avrenning 

og er avgrenset til selve dalsida, mens den største bekken i området drenerer et noe større felt på 0.66 

km2. Nedbørfeltene er beregnet i oppstrøms nedbørfelt-analyse i det hydrologiske verktøyet Scalgo 

(www.scalgo.com). Avrenningsanalysen blir ikke helt korrekt ved bekkeåpningen gjennomført etter 

laserscanningen i 2015 (Figur 47), men har lite å si for skredfarevurderingene annet enn 

simuleringsresultatene av flytende skredtyper kan bli noe konservative i dette området fordi den 

bremsende effekten av en bekk på tvers av skredretningen ikke blir inkludert grunnlaget. 

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. 

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskog
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Figur 47: Avrenningsanalyse (MFD) i dalsidene ovenfor kartleggingsområdet. Forsenkninger med 

mindre enn 500 m2 nedbørfelt oppstrøms er filtrert vekk. I tillegg er nedbørfelt for noen utvalgte bekker i 

dalsidene ovenfor kartleggingsområdet markert med gule polygoner, og areal er angitt med km2 

(www.scalgo.com). Rød pil peker på de brattere deler av Ådalselva, mens gul pil indikerer ikke helt rett 

flomløp grunnet laserscanning gjennomført før terrenginngrep. 

 

 

Berggrunnen i begge dalsida er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av hornblenderik 

migmatittgneis. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50.000 (Figur 48), er 

kartleggingsområdet og store deler av påvirkningsområdet dekket av morene (grønne farger) fra 

strandsonen og omtrent til topps, tynnere/usammenhengende fra kote 100 og oppover. Helt øverst 

oppunder Nihusen er det bart fjell (rosa farge) og stedvis morene (M) og torv (t), mens det på avsatsen 

ved kote 230-330 er registrert torv og myr (brun farge), og ved demningen er det registrert fyllmasser (Z). 

Fra strandsonen og opp til kote 40 er det marine strandavsetninger. 

 

http://www.scalgo.com/
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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, og viser svært få skredrelevante terrengobservasjoner i dette området. Registrerte 

løsmasser i kvartærgeologisk kart stemmer i grove trekk med observasjoner gjort ved befaring, men det er 

i svært liten grad løsmasser i brattskrenter ved kote 200-230 og langs de brattere deler av bekken nedafor 

demningen. 

 

 
 

Figur 48: Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart 1:50.000 (fra www.ngu.no). Kartforklaring er gitt i 

teksten. 

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

En av de eksisterende rapportene vi har hatt tilgang til, er utarbeidet i og ved dette kartleggingsområdet. 

Dette er en flom- og skredfarevurdering utført for et område langs bekken nedafor demningen, mellom 

kote 50-90 (Multiconsult, 2015). Denne utredningen konkluderer i sammendraget at «jord- og flomskred 

kan forekomme ved store nedbørsmengder/snøsmelting». Dette er ikke diskutert annet enn at Ådalselva 

utgjør «en liten risiko for jord- og flomskred» og årlig sannsynlighet for jord- og flomskred er vurdert til å 

være større enn 1/200, og er derfor ikke kvantifisert iht. akseptkriteriene for skred i TEK10 som var 

gjeldende i 2015. Det kan se ut til at faresonen er tiltenkt flom fordi 1/200 i TEK10 er et akseptkriterium 

benyttet for flom. Det er likevel tegnet en faresone for jord- og flomskred med årlig sannsynlighet større 

http://www.ngu.no/
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enn 1/200 som en buffer på 20 meter på hver side av bekken og langs en flomveg ned til Skodjevegen ved 

kote 45. Ellers fokuserer rapporten på flom, erosjon, flomveger og erosjonssikring. Skred AS deler ikke 

oppfatningen at den årlige sannsynligheten for jord- og flomskred er større enn 1/200 så langt ned i 

Ådalsbekken. Dette er heller en bekk med erosjonsutfordringer og massetransport ved flom langs de deler 

av bekken med slak til middels slak gradient. 

4.6.3 Aktsomhetssoner 

Deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred 

ifølge de to aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2021A). Området ligger 100 meter nedafor NGIs 

aktsomhetssoner for snø- og steinskred, mens det ikke er aktsomhetssoner for steinsprang i denne dalsida.   

4.6.4 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2021A) viser en skredhendelse innenfor kartleggingsområdet. Hendelsen er vist i 

registreringskartet (Vedlegg 6C): 

 

- Løsmasseskred, Skodje sentrum, 31.03.1997 kl. 0315. Det foreligger ingen annen informasjon enn 

at en veg ble skadet der Skodjevegen krysser Ådalelva i Skodje sentrum, og at 

posisjonsnøyaktigheten er 250 m. Lokaliseringen av skredhendelsen virker, tatt den slake 

terrenghelningen i betraktning, at dette sannsynligvis er en masseførende flom og/eller 

erosjonskader langs Ådalselva. En informant bosatt i boligen lengst nord langs elva, i 

Nihusvegen 60, opplyste at dette framsto som en masseførende flom som pågikk over tid ved 

Nihusvegen, og ikke en skredhendelse med stor bevegelsesenergi. 
- Utklipp fra ROS rapport (Skodje kommune, 2017) «Det er vidare registrert områder med potensiell 

fare for jord og flaumskred ved Berget og Storbakken, i tilknyting til Ådalselva. Det er utarbeidd 

skredrapport for dette området i samband med regulering, og kommunen har opna del av Ådalselva som 

eit tiltak å redusere utfordringar med stor vassføring ned mot dei tettbygde sentrumsområda. Det er 

registrert ei hending som lausmasseskred aust for rådhuset, i tilknyting til fv 661. Det er regulert eit større 

område i sentrum til nye omsorgsbustader, med heildøgnsbemanning. I tilknyting til denne utbygginga, er 

Ådalselva opna som ei flaumforebygging». 

 

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

hendelser rett utenfor. Ingen av de lokalkjente vi intervjuet under befaringene kjente til skredhendelser i 

kartleggingsområdet. 

4.6.5 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2021A). Ådalselva er åpnet og det er bygd 

erosjonssikring over en strekning på 120 meter i Ådalselva mellom 2015 og 2018 der den gjør en 80 

graders sving mot øst ved omsorgsboligene i Ådalsbakken 6 (Figur 47). Bekkeåpningen ble dermed 

gjennomført etter at området ble laserscannet i 2015. 

4.6.6 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er det under dagens vegetasjonsforhold i hovedsak steinsprang og jord- og 

flomskred som er vurdert å kunne utløses med årlige sannsynligheter som er relevant for 

gjentaksintervallene i TEK17. Dersom skogen forsvinner vil flere skredtyper bli aktuelle. 

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

beregningsresultater er vist i Vedleggene 6E1-4. 

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

er i hovedsak vendt mot sør. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 80-155 cm etter betraktningene 

som er beskrevet i avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er i dette området vurdert å ha 
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svært god forebyggende effekt på snøskred, ettersom skogen stort sett står tett i mulige relevante 

løsneområder i påvirkningsområdet. Løsneområder er valgt å ha nokså begrenset utstrekning (i hovedsak 

T og S) for å forhindre urealistisk lange utløp, fordi RAMMS i større grad er best egnet for å gjenskape 

skreddynamikken i store snøskred. 

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 

52°. Steinsprang er vurdert som en av de dimensjonerende skredtypene i øvre del av dette 

kartleggingsområdet. Vegetasjon i mange av kildeområdene bidrar til usikkerhet rundt fastsetting av 

blokkstørrelse for de ulike steinsprang-scenariene som legges til grunn, men observasjoner av synlige 

steinsprangblokker i kartleggingsområdet gir grunn til å tro at rektangulære blokker på 1-8 m3 er 

passende. I dette området er steinsprangutløpet modellert, med DEM på 1 m x 1 m og 2 m x 2 m, som 

beskrevet i avsnitt 3.6.1. Steinsprangsimuleringer med relevante blokkstørrelser gir for det meste for 

lange utløp i forhold til observerte mulige skredblokker. 

4.6.7 Skredfarevurdering 

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

49, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 6F. Faresonene uten dagens 

skog er vist i Vedlegg 6G. 

 

Dimensjonerende skredtype i kartleggingsområdet er jord-/flomskred. Det er faresoner for skred med 

årlig sannsynlighet større enn 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Det er ingen boliger innenfor 

faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i 

avsnittene nedenfor. 

4.6.7.1 Steinsprang 

Det er noen bratte skrenter på 5-30 meter som ligger 180-280 meter nord for kartleggingsområdet som 

kan være kildeområder for steinsprang. De høyeste skrentene ligger lengst vest, og i størst avstand fra 

kartleggingsområdet. Det er lite uravsetninger under disse skrentene, men mest under den vestligste. 

Kildeområdene er lokalisert i så stor avstand fra kartleggingsområdet at steinsprang derfor ikke vil havne 

innafor med en sannsynlighet som er relevant for faresoner iht. TEK17, noe som underbygges av at ingen 

spredte steinsprangblokker som kan anses som statistiske utliggere er observert innafor 

kartleggingsområdet. Dette bekreftes av modelleringsresultater, både empiriske og dynamiske, der de 

mest konservative resultatene i noen grad viser utløp like innenfor de nordlige deler av 

kartleggingsområdet (Vedlegg 6E2). Dette er betraktelig lenger ned i dalsida enn de nederste observerte 

steinsprangblokkene (Vedlegg 6D), og det er mer enn 100 meter skog mellom mulige kildeområder 

kartleggingsområdet med største observerte blokkstørrelse mindre enn 1 m3. Derfor er ikke steinsprang en 

dimensjonerende skredtype i dette kartleggingsområdet. 

4.6.7.1 Stein- og fjellskred 

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. 

https://insar.ngu.no/
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Figur 49. Faresoner under dagens forhold for samtlige aktuelle skredtyper i område 6 - Skodje. 

4.6.7.2 Snøskred 

Deler av denne dalsida er brattere enn 25 - 27 °, har en ruhet, kurvatur og klimaforhold som tilsier at 

snøskred teoretisk kan utløses naturlig. Disse delene av dalsida over kartleggingsområdet har velutviklet 

skog (Figur 44) som forhindrer all vesentlig utløsning av snøskred, der dbh>12cm og krondekningsgraden 

er >70%. Unntaket er i bratte skrentpartier, men skrentene er for bratte til at store mengder snø kan 

bygges tilstrekkelig opp til å danne store skredvolum med skadepotensiale. Denne vurderingen er gjort 

som beskrevet i avsnitt 3.7.1. Ingen snøskredhendelser er registrert i nærheten, og mulige løsneområder 

ligger nokså langt unna bebyggelsen sett i forhold til forventet skredvolum og terrenghelning. En del av 

de skogdekte løsneområdene for snøskred i de helt øvre delene av dalsida er dekket av vernskogsonen 

(Figur 46). Samlet sett er snøskred derfor ikke dimensjonerende for faresonene i noen del av dette 

kartleggingsområdet under eksisterende vegetasjonsforhold. 

 

Dersom all skog markert som skredforebyggende i Vedlegg 6H skulle forsvinne, vil snøskred bli en 

aktuell skredtype i nordlige deler av kartleggingsområdet, og vil i tillegg til jord- og flomskred eller 

sørpeskred bli en dimensjonerende skredtype. Vi har identifisert 15-20 mindre løsneområder som kan bli 

aktuelle dersom en ser bort fra skogen i denne dalsida, og disse er i grove trekk vendt mot sør og ligger 

derfor delvis i lo for fremherskende sørlig vindretning. 

 

For disse løsneområdene er det utført modellering av det mulige snøskredutløpet ved å benytte 

RAMMS::Avalanche, som beskrevet i avsnitt 2.3.1 og 3.6.2. 

For 100-årsskred forutsetter vi bruddkanthøyder på 80 cm omtrent som største registrerte 3-døgns 

snøtilvekst, mens for et 1000-årsskred forutsetter i utgangspunktet bruddkanthøyder i sørvendte 
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løsneområder på 110 cm under tilsvarende forhold, og et ytterligere påslag på 25 cm for et 5000-årsskred 

(135 cm). 

Kun de 8-10 nederste av løsneområdene har en teoretisk relevans for dette kartleggingsområdet, ettersom 

skred fra de øvre løsneområdene ikke vil forsere den brede avsatsen der myrområdene er lokalisert. De 

mest relevante løsneområdene har en utstrekning på 600-8500 m2 og ligger mellom kote 180-320. De 

defineres derfor i utgangspunktet som «T» eller «S», der sistnevnte og «M» er benytta for å kompensere 

for manglende friksjonsparameteroppsett for 1000 og 5000 års returperioder i RAMMS. Det er derfor 

benyttet 300 års gjentaksintervall for små og middels skred (S300/M300) som representerer de to lengste 

returperiodene, og 100 års gjentaksintervall for små og veldig små skred som representerer den korteste 

returperioden (T100/S100). Friksjonsparameterne som er benyttet for hvert løsneområde, er ført i tabellen 

i Vedlegg 0, mens Vedlegg 6E3a presenterer noen av modelleringsresultatene for denne skredtypen. 

Skogområdene som er vurdert å ha skredforebyggende effekt, er markert i Vedlegg 6H. 

 

Resultatene av våre feltobservasjoner og terrenganalyser tilsier at snøskred på ingen måte er aktuelt under 

dagens vegetasjonsforhold, og modellresultatene indikerer skredutløp dersom all skog fjernes i 

påvirkningsområdet. Snøskred blir dermed den mest dimensjonerende skredtype dersom det ikke tas 

hensyn til skogen i dalsida. Sannsynligheten for at boliger og driftsbygninger rammes av snøskred er 

mindre enn 1/1000, under dagens vegetasjonsforhold. Forsvinner skogen øker den til mer enn 1/1000 i 

nordlige deler av kartleggingsområdet. 

4.6.7.3 Sørpeskred 

Dalsida ovenfor kartleggingsområdet har til en viss grad terrengformer som slake, konkave myrområder 

med oppstrøms nedbørfelt som nedstrøms drenerer inn i bratte raviner eller bekkeløp ned mot 

kartleggingsområdet. Primært løsneområde (Vedlegg 6D) som er teoretisk sannsynlig er langs 

Ådalsbekken nedafor den gamle demningen (Figur 6, 10 og 11 i Vedlegg 6A), men en del skog i dette 

mulige løsneområdet, i knekkpunktet og i store deler av skredbanene (Figur 37 og Figur 38), samt 

begrenset oppstrøms nedbørfelt (Figur 40) bidrar til svært lav løsnesannsynlighet. Dette forutsetter at 

skogen i disse potensielle løsneområdene og nedstrøms skredbaner forsvinner. Det er andre mindre 

bekkeløp/grøfter som leder ned mot kartleggingsområdet, men langs disse er det ikke terrengformer i 

form av ravinering eller skredavsetninger som indikerer tidligere skredprosesser, som langs Ådalsbekken. 

En sørpeskreddynamikk med våte snøskred som rekker å fange opp fuktigere snø i skredbanen, og som i 

nedre deler av dalsida framstår som et sørpeskred mener vi er svært lite sannsynlig i en så vidt lav 

skogkledt dalside der snøforholdene i stor grad vil være temmelig like uavhengig av høydeintervall. Ingen 

sørpeskred er registrert i nærheten, men har skjedd 10 km mot sør, ved Andestadvatnet 

(www.atlas.nve.no) i et mindre nedbørfelt, men med større høydeforskjeller. 

Først og fremst fordi det ikke er kjent skredhistorikk i et område som lenge har vært bebodd, samt skog i 

skredbaner og relevante løsneområder, vurderes sannsynligheten for denne skredtypen som lavere enn 

1/5000 under dagens forhold. Fjernes skogen i sin helhet vil trolig sørpeskred bli en dimensjonerende 

skredtype i Ådalselva nedafor demningen grunnet større skredhastighet og -intensitet sammenlignet med 

flomskred, slik at den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn i kartleggingsområdet øker til i overkant 

av 1/1000. Sørpeskred vil under disse forutsetningene bli den dimensjonerende skredtypen langs den 

aktuelle bekken. 

 

Å fastsette skredvolum, løsneområde og vurdere utløp for sørpeskred er forbundet med store usikkerheter. 

For en 1000-årshendelse av denne skredtypen forutsetter vi et volum på omtrent 1000 m3, og det dobbelte 

for en 5000 års hendelse. De mulige sørpeskredutløpene er modellert ved hjelp av RAMMS::Debris Flow 

som beskrevet i avsnitt 3.6.3, med løsneområdet justert noe nedstrøms der det i teorien kan løsne. 

http://www.atlas.nve.no/
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Modelleringsresultatene er presentert i Vedlegg 6E4, og basert på disse er sørpeskred (sammen med 

snøskred) vurdert å være dimensjonere for faresonene Ådalsbekken dersom skogen forsvinner. 

4.6.7.4 Jordskred 

I denne dalsiden, som for en stor del er slakere enn 25 grader er det ikke registrert opplagte spor etter 

utglidninger og jordskred i kart- og ortofoto eller ved befaring. Utglidninger med lite skadepotensiale kan 

ikke utelukkes i de øvre deler av påvirkningsområdet nedenfor avsatsen ved kote 240 og i mindre partier 

nedafor som er brattere enn 25 grader, men vi mener dette ikke vil ha betydning for 

faresoneavgrensninger i kartleggingsområdet grunnet generelt slak terrenghelning stor avstand ned til 

påvirkningsområdet og lite forventet utglidningsvolum. 

 

Mulige utglidninger og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 6D. Det er ikke utført dynamisk modellering 

av skredutløp for jordskred i dette kartleggingsområdet fordi det ikke er løsneområder som kan føre til 

jordskred med skadepotensiale i den slake dalsida. 

 

Avrenningsanalyser (Figur 47) viser i begrenset grad at avrenningen konsentreres av grusvegen i 

påvirkningsområdet og observasjoner gjort under befaring indikerer at løsmassemektigheten ved kritiske 

punkter som ved serpentinsvinger o.l. er begrenset samtidig som terrenghelningen er moderat. Grusvegen 

i dalsida øker trolig sannsynligheten for skred i begrenset grad. 

 

Etter en samlet vurdering av de belyste terreng- og dreneringsforhold ligger bebyggelsen svært gunstig 

plassert med tanke på jordskred med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000, fordi terrenget er slakt og 

jordskred vil derfor ikke treffe kartleggingsområdet. 

4.6.7.1 Flomskred 

Langs Ådalselva er det en ravine/bekkenedskjæring som drenerer et nedbørfelt på 0,6 km2 og passerer 

terreng som er brattere enn 25 grader. Ravinen og kan derfor ha blitt dannet av ett eller flere flomskred, 

og seinere trolig modifisert av flomhendelser. I øvre deler av ravina like nedafor knekkpunktet ved kote 

220 og omtrent ned mot kote 180 er det for det meste synlig berggrunn, så erosjonsprosesser som kan 

initiere flomskred vil måtte skje nedafor dette partiet der løsmassedekket er mektigere. Her ligger også 

hogstfeltet nært inntil bekkeløpet og skogens erosjonsdempende egenskaper er derfor uviss, og trolig 

overskrider årlig sannsynlighet for flomskred utløst fra dette området 1/1000. Ettersom store deler av 

området der tidligere flomskred med skadepotensiale sannsynligvis ville ha stanset, er utbygd, har vi 

ingen helt sikre tegn til vifteformede avsetninger som kan knyttes til flomskred, annet enn en utydelig 

vifteform like nord for det nordligst bygget langs Ådalselva (Nihusvegen 60). Fravær av tydelige 

flomskredavsetninger er derfor ikke en gyldig indikasjon på at flomskred ikke har skjedd i dette området. 

Det er riktignok store, men svært slake vifteformer som strekker seg ned mot Skodjevegen, men en slak 

viftevinkel på 5-10 grader indikerer at dette heller er flomavsetninger. 

 

Mulige raviner og avsetingsformer kan ses i Vedlegg 6D. Det er utført dynamisk modellering av 

skredutløpet for flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. Modellering er i dette området utført med 

terrengmodell med både 2 m x 2 m og 4 m x 4 m celler. Modellresultat i 2m x 2m (Vedlegg 6E1) gir 

trolige et mer presist og troverdig flytemønster for slike skredvolum og fanger opp terrengruhet, bekkeløp 

og moderate hindringer i større grad. I dette området er det noe forskjell mellom de to oppløsningene der 

den høyest oppløste simuleringen fanger opp skredbevegelser langs bekkeløpet, og vi fester mest lit de 

høyest oppløste simuleringene. 

Flomskred vurderes etter en samlet vurdering av de beskrevne forholdene å være dimensjonerende for 

skredfaresonene langs Ådalselva i dette kartleggingsområdet. Mulige utløsningsvolum er usikkert og er 
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anslått 1000-2000 m3. Det er registrert en flomskredhendelse langs Ådalselva, men lokal informant kunne 

opplyse om at dette var en flomhendelse som førte med seg en del slam. Det er også vurdert skredfare 

langs denne elva, med inntegnede faresoner som strekker seg betydelig lenger enn våre vurderinger, men 

denne vurderingen tas ikke med i grunnlaget av denne vurderingen med begrunnelse tidligere framført i 

avsnitt 4.6.2. 

 

Etter en samlet vurdering av de belyste terreng- og dreneringsforhold ligger bebyggelsen gunstig plassert 

med tanke på flomskred med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000, ettersom kartlagte skredbaner og 

simuleringer indikerer at skredmasser kun i svært sjeldne tilfeller vil forsere boligene nærmest dalsida 

med en skredintensitet som vil kunne ramme bebyggelsen nedafor. 

4.6.7.2 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida 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 6H. 

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 1/100. Dette er nærmere 

beskrevet nederst i avsnitt 4.2.6.2. 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 6G). Disse er en del større enn faresonene som gjelder under dagens 

forhold, i hovedsak fordi snøskred dermed blir den dominerende skredtypen i påvirkningsområdene. 

4.6.7.3 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. Et sedimentasjonsbasseng vil også 

redusere ulemper ved masseførende flom. Ulike typer voller kan også være aktuelle der jord-/flomskred 

dimensjonerer faresonene. Lite bebyggelse og slakt terreng ovenfor boligene nærmest dalsida 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. Er rimelig og godt sikringstiltak kan være å utvide 

vernskogsonen (Figur 46) slik at den også dekker vår foreslåtte sone for «Skredforebyggende skog» i 

Vedlegg 6H.  
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VEDLEGG  0 

Kommentarer til Infopunktene i registreringskartene 
 

GPS-punkt Merknad 

 Område 2 - Høyvik 

080 Rygg. Sidemorene eller levee 

081 Kantet blokk 10m ovenfor VP, 2x2x2m. Trolig stp. 1/5000-1/1000? V/veg kantrunda og 

runda bl. 

082 Kanta blokk, kanskje stp-bl. Ca. 2x2,5x5m, 30% nedi grunnen. Mulig moreneblokk. + 2 

stk blokker 4-6 m3 

083 2 stk 2x2x2m blokker 

084 Kanta blokk 1x1,5x1m. Mulig stp. Tjukk forvitringshud 

085 2x3x3m blokk. Mulig 1/5000? 

 Informant4 har ikke hørt om andre skred i området enn fjellskredet nevnt i 

skreddatabasen. Vinteren 2021 var det opp mot 60 cm snø. Buldring etter steinsprang 

kan av og til høres i de øvre skrentene ved Nakken/Hornet, og ikke i de nedre skrentene. 

 Område 6 - Skodje 

086 Kanta blokk 2x1,5x1,5m. Mulig 1/5000?  

087 2 stk. kanta blokk 1 m3. 20-30 cm løsmassedekke. Liten bekk 30 meter lenger øst. 

Informant3 i Nihusvegen 60 kunne fortelle at det registrerte flomskredet i 

 Område 1 - Steinset 

088 Urfot. Kanta og diskformede blokker. 1 m3 rect er mulig 1/1000? 

089 Urfot 

090 2 stk kanta blokker 1,5x1,5x2m 

091 Fersk bl. 3x2x1m steinsprangblokk for 10-20 år sida, iflg. Informant1. 

092 Fersk bl. 1 m3 fra 1993, iflg. Informant1. Sprekk bak stort avløst flak oppi skrenten grovt 

anslått av informant til maks 10x10x0,5m. Sprekke har utvida seg fra 15-28 cm på 30 år. 

Sprekk er trolig foliasjonsparallell på ca. 70 grader og fall omtrent mot sør 

093 1/5000-10000. Tjukk forvitringshud, gammel. Mulig yngre moreneblokk hvis 

remobilisert langs forsenkning i fallinja. Informant2 ikke kjent med steinsprang her. 

094 Maks utløp fra fersk steinsprangblokk 2x5x1m, 100 m øst for kartleggingsområde, 

kanskje noe. Iflg. Informant2 gikk steinspranget for 10-15 år sida 

095 Fremste observerte mulig stp.bl. 2x2x2m 1/5000-1000? 

096 Omtrent 1/1000? 1/5000 ca. ved veg? Tynt løsmassedekke. 

097 Fersk kanta på ene sida og runda på resten bl. d=50cm mot trestamme. Remob. 

moreneblokk? 

098 Kort rygg ovenfor 

099 Mulig stp.bl. 1 m3 

100 Fast berggrunn, ikke løsmassevifte 

101 Haug 

102 Fast berggrunn 

103 Mulig stp.bl 1,5x1,5x1m. 1/1000? 

104 Mulig stp.ur. i søkk stort porevolum, blokkstr.<1 m3 

105 Fast berggrunn 

106 Mulig stp.ur fra lokalskrent? 1/1000? 

107 Ur 15mx10m med/bl<1 m3 

 Område 3 - Reitegjerdet-Reiten 

108 Kulvert d:80cm finstoffrike løsmasser (marint), og kulvert d:100cm i stamvegen 20m 

ovenfor. Løsmassedekke <2m og synlig berggrunn i bekk. 
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109 Mulig gammel stp.bl. 2x2x2m 1/5000-1/1000? 

110 Hus utafor 1/1000? 

111 Mulig stp.bl. rect. 1x1x1,5m + en bl. d=50cm 

112 Mulig stp. bl. 2x2x2,5m rect.  

113 Kulvert d=60cm. Kantrunda matr. i bekkeløp. Trolig ikke skredmatr.  Ikke synlig 

berggrunn i bekkeløpet. Finstoffrike løsmasser 

114 Gammel kulvert med erosjonssikring. Synlig berggrunn 

115 Gammel kulvert. Synlig berggrunn. Sva, tidligere utglidningslokalitet for løsmasser? 

116 Rotspreng 

117 - 

118 Synlig berggrunn ved bekk. Tynt løsmassedekke 

 Område 4 – Reiakvam 

119 Registrert skredhendelse 20-30 m3 utglidning i bratt løsmasseskjæring. Geoteknisk 

problemstilling, ikke skredhendelse. 

120 Urfot. Vegfylling +5 meter over veipunktet fungerer delvis som en skredvoll videre mot 

sør 

121 Flere gamle mulige stp.bl. ca. 1 m3. 

122 Urfot ca 90% bl<1-2 m3. resten <5-6 m3 

123 Ytre observerte skredblokk d<50cm 

 Informant5 som er oppvokst i området har aldri hørt om noe skred i området. 

 Område 5 – Heggebakk-Nesvika 

124 Fylling 

125 Middels til betydelig oppsprukken skrent. 1/100 på fylkesveg? 1/1000 på grusveg? 

126 Rygg h=1-1,5m / avsats på sørsida av veg gir energi opptak. 

127 Urfot ca. 10 m sør for VP 

128 Nokså kompakt berggrunn, stedvis noe oppsprukket. Løsnesannsynlighet 1/1000? 

129 Urfot 

130 Oppsprukket skrent + mulig remobilisering av morenebl. 1/100 på grusveg og 1/1000 

noe nedafor? 

131 1/100 på veg, 1/1000 midt nedi ura, urfot omtrent 1/5000? 

132 1/1000 omtrent ved skuret? 

133 1/1000 omtrent på grusveg? 

134 1/1000? 

135 Lokalskrent i hage er ok. <1/1000 

136 Stor blokk løsna i vegskjæring og landa i vegen for 2-3 år sida, iflg. Informant4. 

Skjæring bolta i etterkant. Bergteknisk problemstilling, og ikkje direkte skredrelevant. 

Tidligere opp mot 2 meter snø, mindre etter 80-talet 

137 Runda bl. i elva. Flomskred fordi de største runda bl. er for stor for bekkens kompetanse 

og kapasitet. Registrert flomskredhendelse februar 1814. 

138 Urfot, og blokkrikt elveløp/lite gjel med noe runda matr. og som fores av kanta stp.bl. 

fra sidene 

139 Ur ned til fylkesveg. 10m ovenfor VP 

140 3stk stp.bl. ca 2x2x2m 5-10 m nedafor vegen 

141 Mange bl. 1-3 m3 omtrent halvveis mellom veg og hus 

142 Kanta bl. 0,5 m3, sår i tre. Kan være like gammel som Gudmundsetvegen på oversida, 

ca. 20-30 år?, så kan også stamme fra bygging av vegfylling. 

143 Fersk skredbl. D=50cm 

144 Urfot med 1 m3 bl. 

145 Steingard. Noen bl. på 1-4 m3 5m ovenfor VP 

146 Mye stp-bl. på ikke-rydda innmark! Mer representativt? 
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147 Vegskjæring overkonsolidert morene med høyt silt og finstoffinnhold. Redusert 

jordskredfare <1/1000. Gamle gårdsbruk og gammel innmark, ingen registrerte 

skredhendelser. En del blokkmateriale ovenfor VP er trolig rydningsrøys med runda og 

kantrunda bl. 

148 Avløste bl. uoversiktlig 

149 1/1000? 

150 Omtrent urfot. 

151 10 m3 bl ved/mot tre 

152 1/1000 ved låve? 1/5000 ved vegen nedafor? 

153 Dobbel skjæring, ur på oversida av veg 

  

 

Bruddkanthøyder, friksjonsparametere og løsnearealer for snøskred  

Navn Kommentar Areal 
Skog 
i dag 

100u 
_skog 

1000u 
_skog 

5000u 
_skog Friksj_100 Friks_1000 100 1000 5000 

1SN01   3278 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

1SN02   4340 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

1SN03   3132 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN04   749 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN05   1591 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

1SN06   1827 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN07   1454 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN08   3179 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN08   840 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN09   1491 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN10   1156 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN11   2648 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN12   2008 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

1SN13   2017 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

2SN01 

Kunne strengt 
tatt ha 
benytta L300. 
Liten 
betydning 
fordi M300 
gikk i fjorden. 19286 j 1 1.3 1.55 S100 

M300 
(L300       

2SN02   11947 j 1 1.3 1.55 S100 M300       

2SN03   5235 j 1 1.3 1.55 S100 M300       

2SN03   4794 j 1 1.3 1.55 S100 M300       

2SN04   5610 j 1 1.3 1.55 S100 M300       

2SN05 

Lite 
løsneomr. 
Ikke simulert 1397 j 0 0 0           

3SN09   13540 j 0.8 1.1 1.35 S100 M300       

3SN10   3269 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN11   2751 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN12   3803 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

3SN13   737 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN14   1235 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN15   879 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

3SN16   1514 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN17   830 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       
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3SN18   1078 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

3SN18   1885 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN19   710 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN20   4846 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN21   2502 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN22   1067 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN23   2023 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN24   1446 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN25   825 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN26   3212 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN27   355 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN28   1540 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN29   958 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN30   689 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN31   1306 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN32   1469 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN33   605 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN34  Ignorert 301 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN35  Ignorert 468 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

3SN36   985 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN37   608 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN38   1210 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN39   1088 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN40   4043 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN41   891 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

3SN50h   443 n 0 1.1 1.35 0 S300  1.1 1.35 

3SN51h   959 n 0 1.1 1.35 T100 S300  1.1 1.35 

3SN51h   1546 n 0 1.1 1.35 0 S300  1.1 1.35 

4SN01   2154 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN02   3894 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN03   1751 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN04   2876 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN05   4554 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN06   3303 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN07  Ignorert 1484 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN08   2688 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN09 

Ikke simulert, 
ikke 
nødvendig 1291 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN10  Ignorert 2163 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN11   3512 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN12   2502 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN13   1244 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN14   1615 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN15   2171 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN16   2485 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN17  Ignorert 2845 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN18   3897 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN19   1960 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN20   1694 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN21   3482 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN22   1367 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    
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4SN23   1182 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN24   1511 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN25   2425 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN26   2141 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN27   2354 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN28   2638 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN29   4018 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

4SN30   1486 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN31   3590 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN32   786 n 1 1.3 1.55 T100 S300 0.8 1.1 1.35 

4SN33   220 n 0.8 1.1 1.35 T100 S300 0.8 1.1 1.35 

4SN34   767 n 0.8 1.1 1.35 T100 S300 0.8 1.1 1.35 

4SN35   1323 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300    

4SN36   1541 j 1 1.3 1.55 T100 S300    

5SN01   1015 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN02   471 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN03   373 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN04   723 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN05   1457 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN06   904 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN07   744 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN08   1614 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN09   2943 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN10   728 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN11   1182 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN12   876 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN13   2792 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN14   2000 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN15   913 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN16   1890 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN17   1667 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN18   1555 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN19   2948 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN20   925 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN21   883 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN22   565 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN23   1566 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN24   1097 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN25   786 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN26   1579 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN27   412 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN28   425 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN29   521 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN30   1333 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN31   1266 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN32   951 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN33   198 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN34   253 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN35   350 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN36   245 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN37   340 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       
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5SN38   162 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN39   4576 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN40   1157 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN41   1444 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN42   547 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN43   1065 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN44   1228 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN45   471 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN46   1056 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN47   587 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN48   241 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN49   563 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN50   582 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN51   378 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN52   723 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN53   232 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN54   469 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN55   223 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN56   314 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN57   823 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN58   812 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN59   1805 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN60   502 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN61   491 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN62   1270 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN63   491 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN64  Ignorert 249 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN65  Ignorert 450 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN66  Ignorert 398 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN67  Ignorert 703 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN68   336 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN69   422 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN70   936 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN71   574 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN71   274 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN72   342 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN73   916 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN74   737 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN75  Ignorert 556 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN76  Ignorert 139 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN77   199 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN78   602 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN79   396 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN80  Ignorert 2119 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN81   584 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN82   236 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN83   509 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN84   210 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN85   280 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN86   296 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN87   223 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       
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5SN88  Ignorert 753 j 1 1.3 1.55 T100 S300       

5SN89  Ignorert 62 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

5SN90  Ignorert 74 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

6SN01   6563 j 0.8 1.1 1.35 S100 M300       

6SN02   3576 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

6SN03   5296 j 0.8 1.1 1.35 S100 M300       

6SN04 Unødvendig 1609 j 0 0 0 T100 S300       

6SN05   2848 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

6SN06   3982 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

6SN07   2553 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

6SN08 Unødvendig 627 j 0 0 0 T100 S300       

6SN09   1776 j 0.8 1.1 1.35 T100 S300       

6SN10   8548 j 0.8 1.1 1.35 S100 M300       

6SN11 Unødvendig 2056 j 0 0 0 T100 S300       

6SN12 Unødvendig 3933 j 0 0 0 T100 S300       

6SN13 Unødvendig 7808 j 0 0 0 S100 M300       

6SN14 Unødvendig 3105 j 0 0 0 T100 S300       

6SN15 Unødvendig 9577 j 0 0 0 S100 M300       

6SN16 Unødvendig 1720 j 0 0 0 T100 S300       

6SN17 Unødvendig 4161 j 0 0 0 T100 S300       

 



 

 

 

 

 

VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1,  

Steinset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Store deler av karleggingsområdet sett mot NV. 

 

 

Figur 2. Store deler av karleggingsområdet sett mot NØ. 



 

Figur 3. Steinsprangskade oppstått mellom 2006-2012, 100 m øst for kartleggingsområdet. Nord-opp. 

 

  

Figur 4. Oversiktsfoto over det høyeste skrentpartiet over Steinset. 



 

 

Figur 5. Bildeutsnitt vist i Figur 4 med eksempler på relevante kildeområder over Steinset. 

 

Figur 6. Mer detaljert bilde av kildeområdet angitt med grønn polygon vist i Figur 5, med avløste blokker og 

trær/røtter på oversida. Noen av de observerte sprekkeretningene er indikert med gule linjer. 



 

 

Figur 7. Røde piler viser rotvelter som har avløst blokker fra grunnen. Gule piler indikerer godt oppsprukket 

berg under det tynne vegetasjonsdekket. 

 

 

Figur 8. Eldre steinsprangblokker i nørdvestre deler av kartleggingsområdet. Det bør tas hensyn til at det er god 

tilvekst i denne sørvendte skråningen. 

 



 

Figur 9. Steinsprangblokk ved Steinset 74, mulig flyttet noe. 

 

Figur 10. En kan se det dominerende steile sprekkesettet med fall omtrentlig som bergskrentene, som fører til at 

mange avløste blokker blir liggende i ro dersom de har understøtte, i skrenten ved Steinset 74.  



 

Figur 11. Mulig eldre steinsprangblokk ved Steinset 37. 

 

Figur 12. Ur nord for Steinset 82 med mest kantrunda blokker. Trolig fra remobiliserte moreneblokker, eller 

jordskred og påfølgende utvasking av løsmasser. Også 10-15 % kantede steinsprangblokker i ura. 



 

Figur 13. Brunamyra sett mot nordvest 
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Figur 1. Hele kartleggingsområdet sett fra drone. Gul oval indikerer mulig fjellskredavsetning, Storneset, mens 

den rosa indikerer et mulig steinskred. Rød og oransje ovaler indikerer mulige kildeområder for steinsprang 

over Utvikbygda 913 og 914. Blå oval indikerer kildeområder for steinsprang over Utvikbygda 930. Grønn oval 

indikerer mulig jord- og flomskredavsetning. Bildet er tatt mot sør. 

 

Figur 2. Dalside med skrenter over Utvikbygda 913 og 914, over de østlige deler av kartleggingsområdet. De 

nedre delen (rød oval) er lite til moderat oppsprukket, mens ryggen opp mot toppen (oransje oval) er middels 

oppsprukket. Bildet er tatt mot Ø. 



 

Figur 3. Middels oppsprukken rygg opp mot Hornrøysene som vist i figuren over. Det ser ut til å være et 

dominerende (foliasjonsparallelt?) sprekkesett med svakt fall 10-20 grader ut av bildet (vest) og mot venstre 

(nord) i bildet, og ett nærvertikalt plan langs denne delen av dalsida (rød polygon). Sprekkesettene ser ut til å 

ikke være spesielt utholdende. Dominerende sprekkeavstand ser ut til å være mindre enn 1 m. 



 

Figur 4. Kildeområdet for steinsprang (Nakken) over Utvikbygda 930. Blå pil indikerer vannsig og større 

oppsprekkingsgrad enn ellers i den nokså kompakte skrenten og med omtrent skrentparallelt strøk og ca. 45 

grader fall ut av dalsida ved vannsiget. Bildet er tatt mot S. 

 

Figur 5. Bilde av samme skrent som Figur 3, tatt på kortere avstand. Moderat oppsprukket. Noen sprekkesett er 

indikert med gule piler. Rød pil viser en avløstblokk. Bildet er tatt mot SØ. 



 

 

Figur 6. Del av skrenten over de sørøstlige deler av kartleggingsområdet. Rød polygon indikerer nærvertikalt 

sprekkeplan med fall inn i dalsida, mens gule streker indikerer ulike sprekkesett med varierende utholdenhet som 

kan gi avløste blokker. 

 

Figur 7. Deler av nedbørfeltene like over Skaret som preges av myr og glissen og usammenhengende skog. 

Bildet er tatt mot NØ. 



 

Figur 8. Deler av nedbørfeltene over Skaret som preges av myr og glissen og usammenhengende skog. Bildet er 

tatt mot Ø. 

 

Figur 9. Mulige steinsprangblokker ovenfor Utvikbygda 930. Omtrent 8m3. 
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Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E2

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder snøskred

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Snøskred, uten skog
Kartleggingsområde 2 - Høyvika

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E3b

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

Løsneområde sørpeskred, simulering

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred, under
dagens forhold

Kartleggingsområde 2 - Høyvika

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2E4

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 2 - Høyvika

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2F

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2022-03-28

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresoner uten skredforbyggende skog vist i
vedlegg H

Kartleggingsområde 2 - Høyvika

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2G

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skredforbyggende skog

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 2 - Høyvika

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 2H

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3,  

Reitegjerdet-Reiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Figur 1. Oversiktsbilde fra den vestlige delen av kartleggingsområdet ved hagesenteret. Bildet er tatt mot NØ. 

 

Figur 2. Oversiktsbilde fra den østlige delen av kartleggingsområdet. Bildet er tatt mot NV. 



 

Figur 3. Brattskrenten og vegskjæringa i område B. hagesenteret ses i bakgrunnen. Bildet er tatt mot vest. 

 

Figur 4. Samme skrent som i figur 3, men bildet er tatt mot øst. Skjæringen er omtrentlig markert med rød 

polygon. Rød pil indikerer mulig lokalitet for en moreneblokk remobilisert på avsatsen av ei rotvelt, og like 

nedenfor kan det ha vært direkte utfall fra skrenten. Blå pil indikerer mulig mindre utfall fra skrent. En kan se 

flere nærvertikale sprekkesett, ett med strøk omtrent langs skrenten (rød polygon) og fall mot sør, og ett omtrent 

vinkelrett på skrenten. I tillegg er det enda ett sett med strøk omtrent vinkelrett på skrenten som faller bratt, 

omtrent 80 grader mot vest, samt et nærvertikalt sprekkesett som avløser topp/bunn. Gule linjer indikerer 

observerte sprekkeretninger 



 

Figur 5. Samme skrent som i figuren over, men bildet er tatt mot NNV. Sprekkeretninger indikert med gule linjer. 

 

 

Figur 6. Skrenten og vegskjæringa i område D. Bildet er tatt mot nord. 

 



 

Figur 7. Samme skrent som i figuren over. Det framkommer av bildet at det er de nedre 6-8 meter av dette 

partiet er skjæring. Bildet er tatt mot NV. 

 

 

Figur 8. Nærbilde av samme skrent som i figur 6 og 7. Bildet er tatt mot nord. 

 

 

 

 

 



 

Figur 9. Myrpartiet/avsatsen over parti B. Bildet er tatt mot vest. 

 

Figur 10. Foto 239. VP109 



 

Figur 11. Foto 240. Like nedafor vegen, veldig usikker. VP109. 



 

Figur 12. Foto 248. VP 111. Moreneblokk. Mulig remobilisert. Ligger i omtrent samme avstand fra bergveggen 

som blokka i Foto 251 i figuren under 



.  

Figur 13. Foto 251. VP 112 

 



 

Figur 14. Del av skrent ved øst i område B, vest for vegskjæringa. Her kan en observere at skrenten er 

oppsprukket med noen eksempler på avløste partier merket med røde sirkler. Flere veltede og delvis veltede trær 

indikerer at rotsprengning og remobilisering av moreneblokker er mulig. 

 

 

 

 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-08-26

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3B

Andrea
Taurisano

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Infopunkt

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder snøskred

Løsneområder jordskred

Løsneområder flomskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred (ur)

Skredtype

2022-03-25

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Registreringskart
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3D

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonssone jordskred

RAMMS jord- og flomskred, Maks trykk (kPa)
Bånd 1

<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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Jord- og flomskred
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E1

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Kildeområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (1m3)

<= 3

3 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang 1m3
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E2

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder snøskred

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Snøskred, under
dagens forhold

Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E3a

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder snøskred

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Snøskred, uten skog
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E3a

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder sørpeskred simulering

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred, uten
skog

Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3E4

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2022-03-28

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3F

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i vedlegg H

Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3G

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skredforbyggende skog

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 3 - Reitegjerdet-Reiten

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 3H

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 4A – Fotobilag område 4,  

Reiakvam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Figur 1. Oversiktsbilde fra den vestlige delen av kartleggingsområdet ved Rumpa (rød sirkel). Gule sirkler indikerer noen av 

kildeområdene for steinsprang i denne delen av påvirkningsområdet. Bildet er tatt mot nord. 

 

Figur 2. Oversiktsbilde fra den østlige delen av kartleggingsområdet. Bildet er tatt mot NV. I høyre del av bildet kan 

påvirkningsområdets eneste hogstfelt observeres. Fraværet av skog muliggjør mindre snøskred, men ikke direkte mot 

kartleggingsområdet, men inn i det østre nedbørfeltet som drenerer inn i området. 



 

Figur 3. Kildeområder for steinsprang i vestre del av påvirkningsområdet. Disse er moderat til lite oppsprukket, og det er 

tegn til vannsig flere steder i skrenten. Bildet er tatt mot NØ. 

 

Figur 4. Største skrentpartiet fra forrige figur, men bildet er tatt mot NV. En kan se at skrenten er lite til moderat 

oppsprukket. Blå pil indikerer mulig utfall fra skrent, fra en del av skrenten som er mer oppsprukket enn øvrige deler. Det ser 

ut til at den glatte skrenten omtrent tilsvarer et dalsideparallelt sprekkeplan. 



 

Figur 5. Samme parti av skrenten som indikert med pil i figuren over. Noe relevante sprekkeretninger er indikert med gule 

linjer, og blått felt indikerer et nærvertikalt sprekkeplan omtrent parallelt med dalsida. Sistnevnte avløser i bakkant, og de 

øvrige avløser i sider og topp. Det røde feltet indikerer også et nærvertikalt sprekkeplan, men med et strøk omtrent mot NNV-

NV, som kan gi utkiling. Avløst kantet blokk like ovenfor skrenten (hvit sirkel) på avsatsen. Denne kan muligens også være en 

moreneblokk, men er trolig fra overliggende skrent. 

 

 

Figur 6. To mindre skrenter øst for det større skrentpartiet vist i de tre figurene over. Det tidligere omtalte skrentpartiet kan 

skimtes helt i venstre bildekant. Bildet er tatt mot nord. 

 



 

Figur 7. De mest aktuelle brattpartiene i østre del av området er i området ved granplantefeltet. Hogstfeltet øst i 

påvirkningsområdet med traktorveger med løsmasseskjæringer og mindre utglidninger. Løsmasseskjæringene indikerer at 

løsmassemektigheten er undervurdert i det kvartærgeologiske kartet, og ser ut til å være på minst 1 meter. Det er også en del 

vindfelte trær i øvre deler av hogstfeltet. Det kunstige tjernet kan også ses nede til høyre. Bildet er tatt mot NV. 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-08-26

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4B

Andrea
Taurisano

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-08-26

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4C

Andrea
Taurisano

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Infopunkt

Antatt steinsprangblokk

Blokk med usikkert opphav

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Skredbane

Skredkant

Ravine/Bekkenedskjæring

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder snøskred

Løsneområder jordskred

Løsneområder flomskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred (ur)

Skredtype

2022-03-25

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Registreringskart
Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4D

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonssone jordskred

RAMMS jord- og flomskred, Maks trykk (kPa)
Bånd 1

<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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Jord- og flomskred
Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E1

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Kildeområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (1m3)

<= 3

3 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang 1m3
Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E2

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder snøskred

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Snøskred, uten skog
Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E3b

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder sørpeskred simulering

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred, uten
skog

Kartleggingsområde 4 - Reiakvam

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 4E4

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100
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VEDLEGG 5A – Fotobilag område 5,  

Heggebakk-Nesvika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Store deler av kartleggingsområdet sett fra østlig ende, mot vest. 

 

 

Figur 2. Vestlige deler av kartleggingsområdet. Bildet er tatt mot vest, omtrent midt i området. På begge sider av den 

buktende grusvegen til høyre i bildet kan vi se et eldre hogstfelt der skogen er reetablert. 



 

Figur 3. Skrentene nedafor Nesnakken, der det gikk et steinsprang (rød pil) som stoppet 2-3 meter fra den hvite og brune 

boligen (Rabben 3) 2. oktober 2019. Rabben 7 og 9 (gul oval) ligger betydelig sikrere plassert. 

 

Figur 4. Skrenten over Rabben 3. Utfallet i 2019 er ved den øvre gule polygonen. Noen relevante sprekkeretninger og 

sprekkeplan markert i gult. Skrenten virker delvis renska, men ingen sikringstiltak utover dette ser ut til å være gjennomført. 

Fremdeles er det avløste blokker i området, men ser ut til ligge med brukbar understøtte, men tett vegetasjon forhindrer å få 

kontroll over alt avløst materiale. 



 

Figur 5. Skrenter nedafor Gjerenakken 300 m vest for Nesnakken i forrige figur. 

 

 

Figur 6. Samme skrent som figuren over. Skrenten er moderat oppsprukket og har en bergoverflate som virker nokså forvitret 

og med få ferske og halvferskeutfall. Observerte avløste blokker er indikert med piler. Blokkene har brukbar understøtte, men 

sprekkeplanet de hviler på har svakt fall (ca. 10 grader?) i fallretning, og kan trolig mobiliseres ved rot- og frostsprengning 

og rotvelt. Bildet er tatt mot  

 



                      

 

Figur 7. Grenda Gudmundset og tilstøtende dalside, med flere skrentpartier. 

 

Figur 8. Dalsida med flere mindre skrenter fra figuren over (rødt rektangel), ved Glomsetvegen 606. Skrenten er høyere og 

mer oppsprukket i venstre del av bildet. Skogen er ikke fullt så tett som i resten av påvirkningsområdet. Bildet er tatt mot øst. 

Glomsetvegen 600 
Glomsetvegen 606 



 

Figur 9. Skrenter i strandsona nedafor Rabben. Gunstige foliasjonsparallelle sprekkesett med 20 graders fall mot venstre 

(nord) er også observert i skrentene kloss på Rabben 7, like utenfor venstre billedkant. 

 

Figur 10. Eksempel på lite markerte kildeområder over Heggebakk som ikke kan utelukkes, med flere lave nærvertikale 

skrenter og ellers en bratt dalside med stort sett velutviklet skog, og en del rotvelter og vindfall som indikerer at mobilisering 

av blokker er mulig. 



 

Figur 11. Parti av bratt dalside med noen skrenter av ulik høyde mellom Gjærenakken og Glomset. Røde piler indikerer 

eksempler på mulige kildeområder for steinsprang. Mindre jordskred kan heller ikke utelukkes i forsenkninger i denne 

dalsida. I vegskjæringen har det vært utfall av ei større blokk for få år sida.  

 

Figur 12. Skrentparti mellom Rabben og Nesvika med en del avløste blokker, og tett vegetasjon. 

Gjærenakken 



 

Figur 13. En del rundet materiale, samt finstoffrike og lett eroderbare bekkeskråninger der Rabbelva krysser fylkesvegen. 

 

Figur 14. Mulig halvfersk steinsprangblokk ved Glomset. Skader i treet, 10-20 år gammel? 



 

Figur 15. Noen få tiår gammel  steinsprangblokk ved Heggebakk. 
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Løsneområder flomskred

Løsneområder jordskred

Erosjonssone jordskred

RAMMS jord- og flomskred, Maks trykk (kPa)
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<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn
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20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser
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Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder snøskred

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE
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Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder sørpeskred simulering

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE
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Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred, uten
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Utarbeidet av:
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Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred
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Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000
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Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred
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Snøskred

2022-03-28
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Kalle Kronholm
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Oppdrag:



 

 

 

 

 

VEDLEGG 6A – Fotobilag område 6,  

Skodje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1.Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot nord. 

 

Figur 2. Bilde av dalsida ved Ådalsbekken (gulmerking). Bildet er tatt mot nordøst. 



 

 

Figur 3. Parti av dalsida vest for Ådalselva (gulmerking). Vegskjæring indikerer en løsmassemektighet 

stort sett mellom 0,5-1m. Bekken renner omtrent i hjørnet av hogstfeltet der skogen er preget av 

småskog og en del nedblåste trær som reduserer erosjonsresistensen i denne delen av bekken. 

 

 



 

 

Figur 4. Skrentpartier vest for Ådalselva 

 

Figur 5. Ådalselva der den renner på berggrunnen (rød pil) i de midtre bratte deler av skråningen 

nedafor myrpartiene. Til venstre i bildet en av skrentene som er mulig kildeområde for steinsprang. 

Bildet er tatt mot nord. 



 

Figur 6. Nederste myrparti ved kote 240 og rester etter demningen (gul linje) som er skjult av 

treklynga som krysser myra. Ådalselva er markert med rød pil. 

 

Figur 7. Steinsprangur nedafor en av skrentene vest for Ådalselva. 



 

Figur 8. Mulig steinsprangblokk ved  VP86, der skogsvegen gjør en 180-graders sving. 

 

Figur 9. Ådalselva renner på berggrunn i øvre deler av bekkens bratteste parti nedafor myra ved kote 

230-240. Lavt erosjonspotensiale i denne delen av bekken. Bildet er tatt nedover, mot sør ved kote 

220. 



 

Figur 10. Ådalsbekken (blåmerking) passerer myrpartiet ved kote 230-240, mellom demningen (gul 

pil) og knekkpunktet i figuren over. En del trær vokser tett på elveløpet. Bildet er tatt mot nordøst. 

 

Figur 11. Bilde tatt fra samme posisjon som i figuren over, men mot sørøst. Blåmerking indikerer 

Ådalselva. Knekkpunktet i figur 9 er like bak de to personene i bildet. 



Kartlagt område

Påvirkningsområde

2021-08-26

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Oversiktskart
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6B

Andrea
Taurisano

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Terrenghelning

10-20°

20-25°

25-37°

37-45°

45-55°

55-90°

2021-08-26

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Helningskart
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6C

Andrea
Taurisano

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Infopunkt

Antatt steinsprangblokk

Sporlogg bakke

Sporlogg drone

Skredbane

Ravine/Bekkenedskjæring

Løsneområder sørpeskred

Løsneområder snøskred

Løsneområder flomskred

Kildeområder steinsprang

Jord- og flomskredavsetning

Steinsprang/Steinskred (ur)

Skredtype

2022-03-25

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Registreringskart
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6D

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder flomskred

RAMMS jord- og flomskred, Maks trykk (kPa)
Bånd 1

<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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Flomskred
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E1

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Kildeområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability, % (1m3)

<= 3

3 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta, utlopspunkt

A

Astd1

Astd2

Alfa/Beta, skredbane

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Steinsprang 1m3
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E2

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder snøskred

RAMMMS 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, utlopspunkt

A

Astd1

Astd2

Alfa/Beta, skredbane

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Snøskred, uten skog
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E3b

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Løsneområder sørpeskred

RAMMMS 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

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Modelleringsresultater: Sørpeskred, uten
skog

Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E4

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6F

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/100

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/1000

Faresone årlig sannsynlighet ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang

Steinskred

Sørpeskred

Jordskred

Flomskred

Snøskred

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresoner uten skredforebyggende skog vist
i vedlegg H

Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6G

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartlagt område

Skredforbyggende skog

2021-11-18

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Hans G. Grue

Skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Skog av betydning for faresonene
Kartleggingsområde 6 - Skodje

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6H

Kalle Kronholm
og Pål Lohne

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:
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SAMMENDRAG 

Skred AS har kartlagt 6 delområder i Ålesund kommune som en del av NVEs nasjonale skredfarekartlegging. 
Kartleggingen er gjennomført etter NVEs veileder og etter kriterier i TEK17. Multiconsult har gjennomført uavhengig 
kvalitetssikring av arbeidet. 

Faresonekartleggingen er gjennomført av kompetent personell og følger i hovedsak NVEs veileder. Vurderingene som 
er gjort er understøttet av tilgjengelige data og modelleringsresultater og er solide og tillitsvekkende. Det er ikke 
påpekt alvorlige avvik eller mangler, men det er gitt en del anmerkninger som bør gjennomgås/vurderes i forbindelse 
med ferdigstilling for publisering.  

Det er gjort generelle vurderinger av klima som er basert på tilgjengelige værstasjoner med adekvate måleserier. Det 
kunne likevel fortrinnsvis vært forsøkt tilpasset de ulike delområdene i forhold til plassering fra nærmest kysten i vest, 
og østover mot mer skjermede områder. Effekten av skog er viktig, denne kunne vært beskrevet mer spesifikt for de 
ulike områdene.  

 

1 Innledning 
Foreliggende notat gjelder uavhengig kontroll av følgende dokument: 

Dokumentnavn Dato/revisjon Utarbeidet av 

21272-01-1 Skredfarekartlegging Ålesund 

 Vedlegg 1A – Fotobilag område 1, 
Steinset 

 Vedlegg 2A – Fotobilag område 2, 
Høyvika 

 Vedlegg 3A – Fotobilag område 3, 
Reitegjerdet-Reitan 

 Vedlegg 4A – Fotobilag område 4, 
Reiakvam 

 Vedlegg 5A – Fotobilag område 5, 
Heggebakk-Nesvika 

 Vedlegg 6A – Fotobilag område 6, 
Skodje 

2021-08-05 Hans Georg Grue, Pål Lohne 
og Kalle Kronholm  
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En uavhengig kvalitetssikring skal dokumentere at utredningen er i samsvar med gjeldende veileder
for utredning av skredfare i bratt terreng (https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-
terreng/) og at innholdet har tilstrekkelig kvalitet.

Ifølge NVEs veileder skal innhold av en uavhengig kvalitetssikring omfatte:

Om det er benyttet relevant og dekkende grunnlagsdata, inkludert eventuelle tidligere
utførte skredfareutredninger for samme område

Om feltarbeid/befaringer kan ansees som dekkende og tilstrekkelig

Om klimadata er brukt der det er relevant

Om beregningsverktøy er brukt fornuftig, og resultater av modelleringen er diskutert

Om det er sammenheng mellom registreringskart, eventuelle modellresultater og
skredfareutredninger/faresoner

Det skal også gjøres en samlet vurdering av konklusjoner og begrunnelser ut fra tilgjengelig
grunnlagsdata og beregningsresultater. Gjennomført kvalitetssikring skal alltid beskrives og
dokumenteres.

2 Kontroll
Følgende betegnelser er benyttet i våre kommentarer:

Kontrollstatus Betydning

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.

Generelle kommentarer

Gjelder Kontrollstatus Beskrivelse

Grunnlagsmateriale OK
Grundig gjennomgang av relevante data (geologi,
klima, tidligere rapporter etc.).

Feltarbeid OK

Feltarbeid over fire dager med 3 kompetente
personer er beskrevet. Metodekapitlet beskriver
vurderingene som er gjort i felt spesielt i forhold til
løsneområder grundig.

Klimadata OK

Stasjonene som er benyttet dekker området godt
og har relevante tidsserier, som kommentert er
tidsseriene noe korte for å vurdere
gjentakelsesintervaller for ekstremnedbør. Basert
på kjennskap til området antas det at det kunne
vært gjort vurderinger av endringer, spesielt i
forhold til snømengder, fra det mest kystnære
områdene i vest og til det mer skjermede
områdene lengst øst.

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
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Skredhistorikk OK 

NVEs Atlas og intervju med lokale er trukket fram. 
Erfaringsmessig vil informasjon fra SVVs vegkart gi 
tilleggsinformasjon i områder langs fjord eller 
vann, men det er ikke funnet hendelser som ikke er 
tatt med i rapporten. 

Modellering OK 

Det er benyttet digital terrengmodell på 1x1 og 2x2 
m. Det er ikke beskrevet 5x5 eller 10x10 m for 
vurdering av snøskred som anbefalt i NVEs 
veileder, dette vurderes ikke som problematisk i 
det aktuelle terrenget. Det er også henvist til 
modellering av 4x4 m celler for enkelte typer skred 
for enkeltområder. RAMMS snøskred er brukt for å 
vurdere snøskred og RAMMS debris flow for 
jord/flomskred og sørpeskred. RF3D er benyttet til 
modellering av steinskred med parametre fra 
«Rapid automatic simulation», i tillegg Alfa-Beta. 

Registreringskart ANM 

Innholdsrike kart. Tegnforklaring for 
skredavsetninger (jordskred og steinskred) 
mangler, samt raviner. Sannsynligvis mangler det 
en NGU font da kartene ble laget, ettersom 
tegnforklaringen for steinsprangblokk og rygg er 
annerledes enn i veilederens mal. For steinsprang 
kunne man med fordel bruke den grønne varianten 
for både utløsningsområde og avsetninger, da 
dette vises bedre mot grå skyggerelieffkart.  Ingen 
av skredhendelsene som er gitt i tegnforklaringen 
er vist i selve kartene. 

Faresoner OK 

Det er argumentert for utbredelse til faresonene i 
forhold til «skredskader av betydning» og 
skjønnsmessige vurderinger for ulike skredtyper og 
modellering. Dette er vurdert for de enkelte 
delområdene. 

Skog OK 

Effekten av skog i forhold til skredfare er diskutert 
i 3.7.2, og vurdert i faresonene for de enkelte 
delområder. Polygoner for skredforebyggende 
skog er tegnet. 

Presentasjon OK 

Problemstillingene er diskutert i teksten og alle 
data er oversiktlig presentert i sammenlignbare 
kartvedlegg for de enkelte områdene. 

Noe forvirrende at aktsomhetskart og gjennomgang av 
ustabile bergpartier er omtalt under kapittel for 
tidligere utredninger/kartlegginger i området. 
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Skred AS har kartlagt skredfare og utarbeidet faresoner for 6 delområder i Ålesund kommune
basert på regelverket som er nedfelt i TEK17 § 7-3, etter NVEs veileder for utredning av sikkerhet
mot skred i bratt terreng (https://veileder-skredfareutredning-bratt-terreng.nve.no/).

Rapporten har høy faglig kvalitet i form av kompetente vurderinger og grundig utnyttelse av
tilgjengelige data. Det er argumentert for de valgene som er gjort, dette gjelder modellering,
tolkning av data og resultater og til slutt fastsetting av faresoner. Et metodekapittel beskriver
grunnlaget for de vurderingene som er gjort, parametere for modelleringsverktøy og vekting av
ulike data er diskutert.

I flere av områdene er skog kartlagt som viktig, for deler av områdene er dette henvist til som
verneskog. For de enkelte delområdene er skogen beskrevet som tett nok til å hindre utløsning av
snøskred, og til dels sørpeskred, uten at det er dokumentert med parametere som stammetykkelse,
avstand eller kronedekning i prosent. Vurderingene er tillitsvekkende, men i henhold til NVEs
veileder kunne dette vært mer utfyllende dokumentert.

Det er i utgangspunktet benyttet identisk oppsett for vurdering av snøskred i alle delområdene.
Topografisk er dette fornuftig, men det forventes at de mest kystnære, vestlige områdene (1, 3, 4)
vil ha mindre snødybde og potensielle bruddkanter enn områdene som ligger noe lenger inne i
landet (5, 6). De fleste områdene (1, 3-6) er sørvendte og vil ha sammenlignbare nedbørsforhold,
men område 2 er nordvendt og antas å ha større snømengder i le fra vestlig/sørvestlig nedbør. Det
er kun benyttet vindrose fra Vigra som ligger vest for alle områdene. Det er henvist til klimaanalyser
(2.3.1) i vurderingene, men disse oppleves som noe generelle og man savner bedre beskrivelse ift.
de aktuelle skråningene. Bruddkant i modelleringer er basert på klimaanalyse, det er brukt
bruddkant 80 cm for løsneområdene, for 1/100 sannsynlighet. Det kunne forventes tykkere
snødekke i områdene som er lengst fra kysten (5 og 6).

Vurdert delområde 1 - Steinset

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse

Steinsprang 4.1.6.1 OK Noe uklart hvorfor kildeområder er
definert som brattere enn 52° og ikke
45° som i tilsvarende studier (f.eks
Ørsta 2021).

Steinskred 4.1.6.1 ANM Steinskred er ikke beskrevet under
eget kapittel, men sammen med
steinsprang.

Snøskred 4.1.6.2 ANM Det er gjort en generell vurdering av
at dagens skog hindrer utløsning av
snøskred. Det er ikke spesifikke
vurderinger av stammediameter,
tetthet og kronedekning i det aktuelle
området. Modellert i RAMMS
snøskred og A-B.

Sørpeskred 4.1.6.3 OK Kun et løsneområde er identifisert.
Modellert i RAMMS.

Jordskred 4.1.6.4 OK Vurdert etter løsmasser, terreng, spor
i terenget og modellering (jord- og
flomskred).

https://veileder-skredfareutredning-bratt-terreng.nve.no/
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Vurdert delområde 2 - Høyvika

Flomskred 4.1.6.4 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel. Kun
et løsneområde i samme elvedal som
sørpeskred. Modellert i RAMMS.

Effekt av skog 4.1.6.5 ANM Effekt av skog er vurdert og tatt
hensyn til i forhold til faresoner med
og uten skog. Det er ikke presentert
registrering av stammediameter,
tetthet og kronedekning for det
aktuelle delområdet (se snøskred).

Vannveier 4.1.1 OK Avrenningsanaøyse og vurdering av
dreneringsområderi Scalgo.

Reg.kart Vedlegg
1D

OK Teignforklaring viser ikke avsetninger
som er tegnet på kartet og ikke
ravinenedskjæringer. Se også
generelle kommentarer til reg.kart i
kapittel 2.1.

Modelleringsarbeider 4.1.5 OK RAMMS snøskred og debris flow (jord-
, flom- og sørpeskred), A-B, RF3D
(steinsprang). Terrengmodell 1x1 og
2x2 m også for snøskred.

Faresonekart med
skog

Vedlegg
1E

OK

Faresoner uten skog Vedlegg
1F

OK Faresoner, spes. 1/100 kunne hatt
høyere gjennomsiktighet slik at
terrenget (koter) var lettere å følge.

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse

Steinsprang 4.2.6.1 OK Modellert i RF3D og A-B. Potensielle
utløp er vurdert mot avsetninger.

Steinskred 4.2.6.1 ANM Ikke beskrevet i eget kapittel. Dette er
grundig vurdert i henhold til mulige
steinskred/fjellskred-avsetninger.

Snøskred 4.2.6.2 ANM Det er vurdert at skogdekningen
(«verneskog») hindrer utløsning av
snøskred, dette er ikke underbygget
med mål på stammetykkelse, avstand
og kronedekning for de konkrete
områdene. Konklusjonen er objektivt
vurdert på samme grunnlag (bilder,
flybilder etc.) fornuftig. Vurderingen
er styrket av mangel på observasjon
av snøskred og klimavurdering som
tilsier mindre snø i lys av forventet
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temperaturstigning. Alle 
løsneområder er lavere enn ca. 300 
moh. Effekten av å fjerne skogen er 
dramatisk med sammenhengende 
faresoner 1/100 som når fjorden langs 
store deler av området. Størrelsen på 
løsneområder er betydelig, dette kan 
vurderes med bakgrunn i begrenset 
høyde og nærhet til kyst.  

Sørpeskred 4.2.6.3 OK Det er gjort vurderinger opp mot 
dreneringsfelter og løsneområder og 
det konkluderes med lav 
løsnesannsynøighet. Eksempel på 
modellering inkluderer ikke skred fr 
øvre løsneområder, men utløp vil 
uansett nå fjorden. 

Jordskred 4.2.6.4 OK Dim. skredtype ved sannsynliget 
1/1000. Vurdert sammen med 
flomskred, noe utfordrende å skille. 
Effekt av skog er diskutert opp mot 
sannsynlighet og overgang til 
sørpeskred som dim. ved 1/5000. 

Flomskred 4.2.6.4 ANM Ikke vurdert som eget punkt. Vurdert 
sammen med jordskred. Kan være 
krevende å skille vurderingene av 
disse to skredtypene. 

Effekt av skog 4.2.6.5 OK  

Vannveier 4.2.1 OK Avrenningsanaøyse og vurdering av 
dreneringsområderi Scalgo. Brukt i 
vurdering av løsneområder (jord-, 
flom- og sørpeskred). 

Reg.kart Vedlegg 
2D 

OK Tegnforklaring viser ikke avsetninger 
som er tegnet på kartet  og ikke 
ravinenedskjæringer. Se også 
generelle kommentarer til reg.kart i 
kapittel 2.1. 

Modelleringsarbeider 4.2.5 OK  

Faresonekart med 
skog 

Vedlegg 
2F 

OK Grundig begrunnet. 

Faresoner uten skog Vedlegg 
2G 

ANM Det konkluderes med overaskende 
langtrekkende faresoner for snøskred 
1/100 basert på vekting av verneskog, 
se snøskred.  
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Vurdert delområde 3 – Reitegjerdet-Reitan

Skredtype Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse

Steinsprang 4.3.6.1 OK Tett vegetasjon og store inngrep i
forbindelse med E39 vanskliggjør
vurdering av potensiell blokkstørrelse.

Steinskred 4.3.6.1 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel.
Begrenset mulighet, vurdert fra InSAR.

Snøskred 4.3.6.2 OK Det er mange potensielle
løsneområder, alle er dekket av
verneskog. Skogen er vurdert til å
være tett nok til å hindre utløsning,
ingen dokumentasjon av diameter,
tetthet, kronedekning.

Sørpeskred 4.3.6.3 OK Vurdert som lite sannsynlig med
dagens skog.

Jordskred 4.3.6.4 OK En del mulige skredavsetninger, dim.
skredtype i vesentlige deler.

Flomskred 4.3.6.4 ANM Ikke vurdert som eget kapittel.
Vurdert samen med jordskred. Kan
være krevende å skille vurderingene
av disse to skredtypene. Dim.
skredtype ved bekkeløp.

Effekt av skog 4.3.5,
4.3.6.6

ANM Skogen er beskrevet som tett i mulige
løsneområder for snøskred, uten
videre spesifisering.

Vannveier 4.3.1 OK Avrenningsanaøyse og vurdering av
dreneringsområderi Scalgo. Brukt i
vurdering av løsneområder (jord-,
flom- og sørpeskred).
Stikkrenner/kulverter er ikke vurdert
systematisk.

Reg.kart Vedlegg
3D

OK Tegnforklaring viser ikke avsetninger
som er tegnet på kartet og ikke
ravinenedskjæringer. Se også
generelle kommentarer ang. reg.kart i
kpt 2.1.

Modelleringsarbeider 4.3.5 OK

Faresonekart med
skog

Vedlegg
3F

ANM Mangler løsneområde for jordskred
som er tegnet som dim.skredtype helt
vest. Hva er begrunnelsen for den
avlange faresonen midt i området der
det ikke er noe dim.skredtype eller
andre løsneområder enn snøskred?
Faresone ved markert dim.skredtype
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Vurdert delområde 4 - Reiakvam

for jordskred helt i øst virker litt stor
ift. tegnet løsneområde.

Faresoner uten skog Vedlegg
3G

OK Store faresoner for snøskred hvis
skogen fjernes, dette er basert på
klimadata og modellering.

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse

Steinsprang 4.4.6.1 OK OK, modellert for >52°.

Steinskred 4.4.6.1 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel.
Begrenset mulighet, vurdert fra InSAR.

Snøskred 4.4.6.2 OK Det er mange potensielle
løsneområder, alle er dekket av
verneskog. Skogen er vurdert til å
være tett nok til å hindre utløsning,
ingen dokumentasjon av diameter,
tetthet, kronedekning.

Sørpeskred 4.4.6.3 OK Vurdert som lite sannsynlig med
dagens skog, begrenset skredfare
også ved fjerning av skog, men dim.
skredtype i deler av området?

Jordskred 4.4.6.4 OK Vurdert sammen med flomskred,
kunne vært tydeligere skilt.

Flomskred 4.4.6.4 ANM Ikke vurdert som eget kapittel.
Vurdert sammen med jordskred. Kan
være krevende å skille vurderingene
av disse to skredtypene. Dim.
skredtype i sentrale deler av området.

Effekt av skog 4.4.6.6 ANM Skogen er beskrevet som tett i mulige
løsneområder for snøskred, uten
videre spesifisering.

Vannveier 4.4.1 OK Avrenningsanaøyse og vurdering av
dreneringsområderi Scalgo.
Stikkrenner/kulverter er ikke vurdert
systematisk.

Reg.kart Vedlegg
4D

OK Tegnforklaring viser ikke avsetninger
som er tegnet på kartet og ikke
ravinenedskjæringer.

Modelleringsarbeider 4.4.5 OK

Faresonekart med
skog

Vedlegg
4F

ANM To små faresoner for steinsprang midt
i kartleggingsomrdåe i østlig del
mangler tilknyttede løsneområder i
reg.kart.
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Vurdert delområde 5 – Heggebakk-Nesvika

Faresoner uten skog Vedlegg
4E

OK Faresonene burde vært mer
gjennomsiktige slik at koter og terreng
kan vurderes sammen med
utstrekning av sonene. Spesielt tydelig
for 1/100, men også 1/1000.

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse

Steinsprang 4.5.6.1 OK Grundig gjennomgang av et område
med mange mindre brattskrenter
med varierende skredfare.

Steinskred 4.5.6.1 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel.
Begrenset vurdering, med henvisning
til InSAR.

Snøskred 4.5.6.2 ANM Det er kartlagt svært mange
løsneområder (80-90) hvis skogen
fjernes, veldig mange mellom kote 50
og 150. Modellering gir store
faresoner hvis skogen fjernes. Dette
er begrunnet, men noe overaskende i
så lavtliggende og kystnære områder
vendt mot sør.

Sørpeskred 4.5.6.3 ANM Det er skrevet at «sørpeskred
(sammen med flomskred)» er dim.
skredtype langs Rabbenelva , denne
er markert som kun flomskred i
faresonekart (vedlegg 5F).

Jordskred 4.5.6.4 OK Vurdert sammen med flomskred,
kunne vært tydeligere skilt. Modellert
med 4x4 og 2x2 m DTM, felles med
flomskred. Skogen er vurdert til å
redusere fare for jordskred.

Flomskred 4.5.6.4 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel.
Vurdert samen med jordskred. Kan
være krevende å skille vurderingene
av disse to skredtypene. Dim.
skredtype langs flere elver.

Effekt av skog 4.5.6.6 ANM Deler av området er definert som
«verneskog», i rapporten defineres
store deler av resterende skog som
«skredforbyggende skog», helt ned til
vannkanten. Det er uklart om skog i
vannkanten hindrer skredhendelser
med skadepotensiale.
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Vurdert delområde 6 – Skodje

Vannveier 4.5.1 OK Avrenningsanaøyse og vurdering av
dreneringsområderi Scalgo.
Stikkrenner/kulverter er ikke vurdert
systematisk.

Reg.kart Vedlegg
5D

OK Reg.kart kan være noe vanskelig å lese
pga. zoomnivå og mange navn på
modellerte løsneomårder, dette
dekker flere andre markeringer.
Tegnforklaring viser ikke avsetninger
som er tegnet på kartet og ikke
ravinenedskjæringer. Se også
generelle kommentarer til reg.kart i
kpt 2.1.

Modelleringsarbeider 4.5.5 OK Omfattende modellering. Eksempler
på snøskred- og
steinsprangmodellering viser at alle
løsneområder, også nærme fjorden er
vurdert.

Faresonekart med
skog

Vedlegg
5F

OK

Faresoner uten skog Vedlegg
5G

OK Faresoner for snøskred er
overaskende store.

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse

Steinsprang 4.6.6.1 OK Utelukket som aktuell skredtype med
skadepotensiale innenfor området
etter kriterier i TEK17.

Steinskred 4.6.6.1 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel.
Begrenset vurdering, med henvisning
til InSAR.

Snøskred 4.6.6.2 OK Ikke aktuell skredtype ved dagens
skogforhold, skogen er vurdert uten
kvalitative målinger av tykkelse,
avstand, kronedekning. Uten skog er
snøskred dim. skredtype og omfatter
bebyggelse i nordlig del av området.

Sørpeskred 4.6.6.3 OK Ikke aktuell skredtype med dagens
skog. Dim. skredtype langs Ådalselva
uten skog.

Jordskred 4.6.6.4 OK Vurdert sammen med flomskred,
kunne vært tydeligere skilt. Modellert
med 4x4 og 2x2 m DTM, felles med
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flomskred. Skogen er vurdert til å 
redusere fare for jordskred. 

Flomskred 4.6.6.4 ANM Ikke beskrevet som eget kapittel. 
Vurdert samen med jordskred. Kan 
være krevende å skille vurderingene 
av disse to skredtypene. Dim. 
skredtype langs Ådalselva. 

Effekt av skog 4.6.6.5 ANM Øvre el av påvirkningsområdet er 
definert som verneskog. Nedre del er 
beskrevet som «svært god 
forebyggende effekt på snøskred». Å 
utvide verneskog er ikke nevnt som 
mulig tiltak for å redusere faresonene. 

Vannveier 4.6.1 OK Avrenningsanaøyse og vurdering av 
dreneringsområderi Scalgo. 
Stikkrenner/kulverter er ikke vurdert 
systematisk. 

Reg.kart Vedlegg 
6D 

OK Tegnforklaring viser ikke avsetninger 
som er tegnet på kartet og ikke 
ravinenedskjæringer. 

Modelleringsarbeider 4.6.5 OK Det er modellert for snøskred 
(RAMMS A), steinsprang (RF3D), 
jordskred, flomskred og sørpeskred 
(RAMMS DF). 

Faresonekart med 
skog 

Vedlegg 
6F 

OK  

Faresoner uten skog Vedlegg 
6G 

OK Symbolisering av dim.skredtype 
kunne med fordel vært på toppen av 
bebyggelse, slik at alle punkt var 
lesbare. 
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Kommentarer til uavhengig 
kvalitetssikring 
1 Bakgrunn 
Vi har mottatt uavhengig kontroll av vår rapport 21272-01 som beskriver kartlegging av 

faresoner for skred for utvalgte områder i Ålesund kommune. Oppdraget er utført for NVE. 

Det er Multiconsult som har utført uavhengig kvalitetssikring (UK), beskrevet i deres notat 

«10226654-RIGberg-NOT-007». NVE har tilføyd en innledning til UK med tre skredfaglige 

kommentarer og ett kapittel med kommentarer om den digitale leveransen/kartvedlegg. 

Kommentarene er etter vår mening konstruktive og konkrete. 

Dette dokumentet gir tilsvar til de ulike kommentarene i tre kapitler: 

a) Skredfaglig tilbakemelding fra NVE (Oppfølgingspunkter) 

b) GIS kommentarer fra NVE 

c) Multiconsult’s UK 

2 Tilsvar til NVE sine skredfaglige tilbakemeldinger 
NVE hadde tre oppfølgingspunkt. Her følger våre tilsvar. 

2.1 Oppfølgingspunkt 1 
Strøk teksten, «fordi dette er anbefalt i veilederen» og føyde til et stykke ned i avsnittet «… 

og 2m x 2m celler, og de ulike oppløsningene gav ikke betydelige forskjeller i utløpslengder». 

Versjon Dato Utført Kontroll Beskrivelse 

1 2022-02-02 HG KK Original 
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2.2 Oppfølgingspunkt 2 
Bruk av adresse/husnummer i teksten er byttet ut med andre stedsbeskrivelser som f.eks.: 

«skrentene sørvest for ……….», «boligen lengst øst i kartleggingsområdet», «mellom 

husklyngene», m.m. 

2.3 Oppfølgingspunkt 3 
Oppfølgingspunktet påpeker at faresonene uten effekten av skog er konservative. Først skal 

det nevnes at store deler av bransjen langt på veg er enige om at det å vurdere skredfare 

uten skog der det til vanlig står skog er krevende, og innebærer store usikkerheter. 

Påvirkningsområdene i denne rapporten er opp mot 2,2 km2 og med dalsider på opp mot 2 

kilometers lengde, noe som tilsvarer svært store hogstflater i bratt kystlandskap. 

2.3.1 Nysnøtilvekst og bruddkanthøyder 

At en 1/100-bruddkanthøyde på 80 cm vurderes som lite intuitivt ved 30 moh, når det 

faktisk er registrert 3-døgns nysnøtilvekst på 77 cm i sørvendt terreng ved Skodje sentrum 

26 moh. og 180 meter fra fjæra i 1961 i en tidsserie på kun 20 år, mener vi er rimelig. Et 

påslag på 3 cm for en kort tidsserie mener vi ikke er spesielt konservativt. At denne 3d 

nysnøtilveksten omtrent tangeres med 74 cm ved Brusdalsvatn II ved 33 moh. så sent som 

26. desember 2001 i en tidsserie på 38 år, indikerer vel egentlig at 80 cm bruddkant ikke er 

svært konservativt i et område der største registrerte snødybder er f.eks. 120 cm 

(Brusdalsvatn II 33 moh.), 130 cm (Skodje) og 218 cm (Brusdalsvann 188 moh). 

En kan jo ikke vite sikkert om dette er en 3d nysnøtilveksthendelse som best representerer 

et scenario med årlig sannsynlighet på 1/20, 1/100, 1/1000 eller 1/5000, men med så korte 

tidsserier er det liten grunn til å tro at denne registrerte 3d nysnøtilveksten på 77 cm 

overestimerer et værfenomen med en årlig sannsynlighet på 1/100. 

For ordens skyld, ved samme registrerte 3-døgns nysnøtilvekst i 1961 som nevnt over ble 

det registrert 88 cm 3d nysnøtilvekst ved målestasjonen ved Brusdalsvann (stasjon 60900, 

nordvendt) i en måleserie på 15 år. Vi mener at registreringene ved Skodje er mer 

representative for de fleste løsneområdene fordi værstasjonen her lå sørvendt og i kort 

avstand fra fjæra. Utgangspunktet for en bruddkanthøyde i kystnære løsneområder med en 

årlig sannsynlighet på 1/100 mener vi derfor burde ligge mellom 77 og 88 cm. Og da 

nærmere 77 enn 88 cm. Disse to samtidige nysnøregistreringene, med en forskjell på 11 cm 

målt i nord- og sørvendt terreng, indikerer muligens også at effekten av lo- og leside kan 

være nokså begrenset slik at en ikke kan «friskmelde» sørvendt terreng i dette området 

dersom forholdene ellers ligger til rette for utløsning av snøskred. I tillegg indikerer vinddata 

fra Lebergfjellet at vestlig vindretning også dominerer i vinterhalvåret, slik at det ikke bare er 

sørlig vind som er aktuelt, og dermed er trolig krysspålagring fra vest også høyst aktuelt. Vi 

har ikke funnet vinddata fra 1961 som kan avkrefte eller bekrefte det, men informanter 

opplyser at nedbør som snø ofte kommer fra vestlig sektor. Alle disse nevnte forhold 

kommer fram av tekst og figurer i avsnitt 2.3.1, og vår kildebruk er åpen (eklima.no). 

Til sammenligning, den mest aktuelle rapporten fra området til å fange opp eksisterende 

praksis for utvelgelse av løsneområder og bruddkanthøyder, NVE-kartleggingen i tidligere 
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Haram kommune (NVE, 2020), henviser også til registrerte snødybder (bl.a. Brusdalsvann på 

218 cm), men rapporten nevner ingen forsøk på å benytte disse og andre snødybdedata til å 

analysere den registrerte nysnøtilveksten over 3d ved noen av stasjonene. Værdata fra 

Skodje er ikke inkludert i klimaanalysen fra NVE. Den generelle klimaanalysen i Haram-

rapporten indikerer 3d vinternedbør, ved mange av de samme værstasjonene Skred AS har 

benyttet, på opp mot 210 mm (1/1000) og det påpekes at dette innebærer omtrent 2 meter 

snø. Det er videre benyttet en bruddkanthøyde på 1 m, men det er ikke utledet helt klart 

hvordan en har kommet fram til denne bruddkanthøyden. Det er så vidt vi kan se kun 

antydet at reduksjonen fra utgangspunktet på 2 meter forklares med et maritimt klima og 

nordvendt lokalisering av værstasjonen (lesideakkumulasjon og mindre sol/snøsmelting). Det 

er så vidt vi kunne registrere ikke angitt hvilken årlig sannsynlighet man tror bruddkanten på 

1 m kan representere. Det kan for oss se ut til at det som det i noen tilfeller er omtrent 

1/1000, basert på skjønn og klimadata. 

Denne praksisen har vi også benyttet, men er også supplert med 3d nysnøtilvekst for å 

styrke våre vurderinger om bl.a. bruddkanthøyder, og for bl.a. å få indikasjoner om 

betydningen av nettopp lo-/le-sideeffekt, og hvordan nysnøtilveksten faktisk har vært ved 

store snøfall over 3 døgn. At det tidligere ikke har vært praksis å benytte 3d snødybdedata 

ved vurdering av bruddkanthøyder i dette området får andre svare for, og vi ser det altså 

ikke som en ulempe å benytte disse dataene for å underbygge våre vurderinger av 

bruddkanthøyder. Haram-rapporten er skrevet før skredveilederen ble publisert og snøskred 

ser i liten grad ut til å være vurdert som en fremtredende skredtype under dagens 

skogforhold (naturlig nok), og vi antar det forklarer at dette er ikke er benyttet praksis i den 

rapporten. 

NVE-rapporten fra gamle Ålesund kommune (2017) har også benyttet en del av de samme 

værstasjonene som vi har benyttet, men den vektlegger slik vi oppfatter det hvordan 

vinterforholdene vanligvis er over mange dager i strekk, og ikke sjeldne værhendelser i 

vinterhalvåret med store nedbørmengder i form av snø over få dager, som jo er mer relevant 

når sannsynligheten for sjeldne snøskredhendelser skal vurderes. I denne rapporten har 

forfatterne oversett at største målte snødybde ved Brusdalsvann er 218 cm, og ikke 120 cm 

ved Brusdalsvatn II slik de framhever. De har brukt skjønn, og de har heller ikke rapportert 

største registrerte 3d nysnøtilvekst. 

Det er mye skog i de vurderte områdene og det er ikke vurdert store dalsider uten skog i 

noen av de to nevnte rapportene, og det er så vidt vi kan se ingen direkte relevant faglig 

praksis rundt akkurat denne problemstillingen i disse rapportene. Det som trekkes frem i de 

oversendte rapportene fra området som et viktig skredforebyggende element er nettopp 

skog i mulige løsne- og utløpsområder. I de få skredrapportene på byggesaksnivå som er 

aktuelle i området, er det også argumentert med den skredforebyggende effekt av skog. 

Skredveilederen er heller ikke til mye hjelp til denne spesifikke problemstillinga der store 

områder med velutviklet skog, skal vurderes uten skog. Den viktigste pekepinnen er at de 

alternative faresonene bør representere et «worst case scenario». Dette har vi forsøkt å 

følge. 
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2.3.2 Manglende snøskredhistorikk og skog 

At det stort sett alltid har vært skog i området er etter all sannsynlighet hovedforklaringen 

på at det ikke er registrert snøskredhendelser i området generelt, og da heller ikke fra 

midlere og lavereliggende områder. En kan sjølsagt anta at det har vært skogfritt (f.eks. 

beiter) over store områder i historisk tid, men vi vil i svær liten grad vite hvor og hvor store 

områder det er snakk om i våre kartleggingsområder. Flyfoto indikerer uansett neglisjerbare 

endringer fra 60-tallet da husdyrholdet fortsatt var betydelig i distrikts-Norge, og fram til i 

dag. 

Det har helt sikkert vært hogst opp igjennom tidende, men da i mindre felt, og ikke hogstfelt 

opp mot 2 km2 helt til topps i dalsida, som har vært aktuelt trolig bare de siste tiåra. Så store 

hogstfelt vil gjøre noe med sirkulasjons- og vindforholdene ved bakken, følgelig også ved 

store snøfall slik at det kan dannes lag av vindpåvirket og lagdelt snø med innbyrdes svakere 

sjikt avsatt ved kortere perioder med redusert vind tidlig i nedbørshendelsen. Det er etter 

vår mening ikke usannsynlig at dette kan forekomme på et eksisterende snødekke i helt 

skogfrie dalsider der det i nyere historisk tid er registrert en snødybde på 218 cm og 3d 

snøfall på 70-80 cm. 

Spørsmålet i denne sammenhengen blir da om fravær av registrerte snøskredhendelser i et 

terreng med tett og velutviklet skog helt til topps overhodet en nyttig indikator på om det 

kan gå snøskred hvis en helt ser vekk fra skogens effekt? Det er for oss opplagt at fravær av 

relevante snøskredhendelser i dette skogdekte området IKKE betyr at det ikke kan utløses 

snøskred dersom store deler av dalsidene blir helt uten skog. NVE’s ønske om å henvise til 

konkrete snøskredhendelser i området faller i denne konteksten på sin egen urimelighet. 

2.3.3 Terrengruhet 

I utlysningen står det at en skal se vekk fra effekten av skog. Skog består av trær. Trær består 

av (sett fra toppen): 

• Krone med bladverk/nåler 

• Stamme 

• Røtter 

Vi har vurdert påvirkningsområdene uten skog i sin helhet, altså uten stubber som fint kan 

hogges helt nede ved bakken. Hogstmetode/stubbhøyde er ikke spesifisert i utlysningen, så 

vidt vi kan se. 

Ved de tilfellene av størst registrert 3-døgns nysnøtilvekst ved Skodje, lå det allerede rundt 

20-30 cm snø på bakken. Og dette i en kort tidsserie på kun 20 år. Det er vel ikke utenkelig at 

dette snødekket har potensiale til å redusere en del ruhet (ref. ruhetstabellen i veilederen) i 

store områder uten skog der vinden får tak og vi får noe vindtransport og dermed ha en 

overflate som kan utgjøre glidesjikt ved stor pålagring, i et «worst case scenario». 

2.3.4 Lavereliggende løsneområder uten skog  

Siden det ikke eksisterer noen relevant praksis i rapportene vi har fått tilsendt eller funnet på 

egenhånd i dette geografiske området for å vurdere store deler av dalsidene uten effekten 
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av skog ned i fjæra, har vi vært nødt til å sammenligne nylig skredvurderte områder som i 

dag er uten skog. Dette er for det mest kun mulig å finne i et visst omfang i de nordligste 

deler av landet (dog med kaldere klima, men fortsatt maritimt), f.eks. i Nordkapp kommune 

(NVE, 2019) der skoggrensa er naturlig lav slik at vi kan oppnå en forståelse for 

utløpssannsynligheten i lavereliggende skogfrie dalsider ved kysten. Her er det flere 

registrerte snøskredhendelser med ned mot 20-40 meters høydeforskjell og dokumenterte 

skader på bygninger. Sammenligner vi påvirkningsområder og løsneområder i Nordkapp-

rapporten med vår Ålesund-rapport ser vi følgende: 

• Nordkapp-rapporten vurderer ca. 7 km dalside så å si uten skog med 122 

løsneområder på 143-17236 m2 med en gjennomsnittlig terrenghelning på 

25-46 grader (16 stk (14%) under 30 grader). En stor andel av løsneområdene 

ligger lavere enn 50 moh (ca. 24%), der gjennomsnittlig elevasjon i 

løsneområdene er ned mot 25 moh og nedre avgrensing ned mot 14 moh. 

Dalsidene er på opp mot 200-300 på det høyeste, med en overvekt (82%) av 

løsneområdene beliggende under 150 moh. 

• Ålesund-rapporten dekker noe mer dalside (7,5 km) med 201 løsneområder 

på 62-19286 km2, med gjennomsnittlig terrenghelning innenfor 

løsneområdene på 26-43 grader (7 stk (3,5%) under 30 grader). Ca. 10 % av 

disse lavere enn 50 moh.  Dalsider på opp mot 300-400 på det høyeste, med 

en overvekt (68%) av løsneområdene beliggende under 150 moh. 

• Kort oppsummert: Det er store topografiske likheter, og vår rapport har noe 

flere løsneområder, men en betydelig lavere andel løsneområder beliggende 

under 50 moh., og en betydelig lavere andel med gjennomsnittlig helning 

under 30 grader. Vi mener dette er nokså objektive og gode data for 

sammenligning av løsneområder, og de indikerer at Ålesund-rapporten har 

mindre konservative vurdering av løsneområder i skogløse dalsider enn 

Nordkapp-rapporten når skogfrie dalsider skal vurderes. 

Med denne sammenligningen mener vi å illustrere at våre vurderinger av skogfrie 

påvirkningsområder står på så faglig trygg grunn vi kan forvente i en relativt fersk og 

teoretisk problemstilling der et «worst case scenario» er målet. Endringer vi gjør for å 

tilpasse oss dette oppfølgingspunktet er: 

• Fjerne de lavest beliggende løsneområdene (<25moh), 10 stk: 5SN64, 5SN65, 5SN66, 

5SN67, 5SN75, 5SN76, 5SN80, 5SN88, 5SN89, 5SN90. Dette berører kun en del av 

område 5 og påvirker faresoneutstrekningen i noen grad ved 

Gjærenakken/Nesnakken. Om vi skulle velge å øke den nedre grensa fra 25 moh. til 

40 moh. i alle påvirkningsområder, øker antallet løsneområder som vi ekskluderer fra 

10 til 16 stk (fremdeles berører dette kun det samme området i omr. 5), men dette 

gir fortsatt svært begrensede utslag i faresoneutstrekningen, fordi det stort sett er 

andre løsneområder for snøskred med overlappende utløp ovenfor og ved siden. 
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• Samtidig ser vi bort i fra løsneområder  <30 grader ved i 1/100, 5 stk: 3SN34, 3SN35, 

4SN10, 4SN07 og 4SN17. Disse områdene er kun i område 3 og 4. Effekten av dette 

kan helt ignoreres fordi det også her er løsenområder ovenfor, nedafor og til siden. 

NVE bestilte i 2021 et dokument fra Skred AS («Innspill vedrørende faresoner uten skog» 

datert 19.11.2021). Våre synspunkter beskrevet i vårt leverte dokument gjelder overordnet 

også for denne rapporten. 

3 Tilsvar til NVE sine innspill om digital leveranse og kartvedlegg 

3.1 Kartvedlegg 

3.1.1 Registreringskart 

• Har lagd nye registreringskart på grunn av mangler i tegnforklaringen 

• Påvirkningsområder er kun inkludert oversiktskartet i begynnelsen av hvert 

områdekapittel. Dette fordi om vi «tvinger» påvirkningsområdet inn på alle 

kartvedlegg, blir målestokken mindre. Vi ønsket heller å holde målestokken størst 

mulig på alle øvrige kartvedlegg, slik at detaljrikdom og lesbarhet blir bedre. Dette 

avklarte vår overordnede prosjektleder for disse kartleggingsprosjektene på den tida 

(Andrea Taurisano) med NVE. Dette kan Taurisano (nå ansatt i NVE) bekrefte. Dette 

endres derfor ikke. 

3.1.2 Faresonekart 

Se tilsvar på målestokk-kommentaren i avsnitt 3.1.1. 

3.1.3 Skog 

Se tilsvar på målestokk-kommentaren i avsnitt 3.1.1. 

3.1.4 Modelleringskartvedlegg 

Se tilsvar på målestokk-kommentaren i avsnitt 3.1.1. 

3.2 Digital leveranse 

3.2.1 Faresoner 

• Ja, faresonene er alle dimensjonerende 

• Ingen dobbel 100-års faresone som når bebyggelse 

• Koder for skredtype er kun satt i shp-punktlaget for dimensjonerende skredtype, ikke i 

attributtene for selve faresonene. Hvis det håndteres med «kode 190» – kjør på. Ofte er 

det mer enn en skredtype innenfor en faresone. 

• Helt ok for oss om dere fikser disse tinga i NVE. 

3.2.2 Dimensjonerende skredtype 

• Punkter for dimensjonerende skredtype er retta opp, i og med at jeg har redigert litt i 

faresonene. Om vi har glemt noe kan du gjerne gjøre de endringene du foreslo. 

3.2.3 Skog 

Har føyd til skredtyper og skogtyper. Skogen (innenfor skogpolygonene) har i liten grad en 

utløpsreduserende effekt fordi det er skog til topps i påvirkningsområdene og ingen aktuelle 
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løsneområder ovenfor skogen der skred faktisk kan løses ut under dagens forhold. Dermed 

er alle skogpolygoner i all hovedsak utløsningsreduserende, først og fremst for snøskred og 

sørpeskred. Skogen innenfor disse polygonene vil sjølsagt ha en bremsende effekt på andre 

skredtyper i større eller mindre grad, og med ulik grad av overlapp. 

3.3 Gjennomgang delområder: 

3.3.1 Område 1 – Steinset 

3.3.1.1 Faresoner uten hensyn til skog 

Noen manglende punktsymboler for dimensjonerende skredtyper i digital leveranse er lagt 

til i nye kartrevisjoner. 

3.3.2 Område 5 – Heggebakk-Nesvika 

3.3.2.1 Faresoner uten hensyn til skog 

Her har det skjedde en glipp ved produksjonen av pdf-kart. Dette er noen små faresoner for 

1/5000, som følgelig ikke skal være en del av 1/1000-faresonene, uten skog. Bra observert! 

Faresonene med skog er rett. Det er laget justerte faresonekart for område 5, både med og 

uten skog. Digital leveranse er oppdatert med de samme endringene. 

4 Tilsvar til Multiconsult sin uavhengige kvalitetskontroll (UK) 
Kvalitetskontrollen der det er beskrevet flere punkt, 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. 

Multiconsult har kommentert 81 punkter, 56 som «OK» og 25 som «ANM». Vi har i 

utgangspunktet håndtert bare kommentarer som gjelder gruppen ANM og enkelte OK-

merknader, og nedenfor henvist til aktuelt avsnitt i rapporten. Vi erfarer stedvis litt 

inkonsekvent bruk av «OK» og «ANM» ved kommentering av samme forhold i de ulike 

kartleggingsområdene i UK’en. 

4.1 Kommentarer til innledningskapittelet 

• Klimadata 

o En differensiering av nedbørforholdene og bruddkanthøydene øst-vest mener 

vi ikke er nødvendig ettersom variasjonene vil være små når avstanden er kun 

14 km og høydeforskjellene i terrenget er moderate og derfor lite 

«topografistyrende» med vind fra vest-sør. Romlige nedbørvariasjoner over 

så korte avstander i terreng med lavt relieff vil uansett ligge innenfor de 

usikkerhetene vi må forholde oss til i denne typen vurderinger med korte 

tidsserier, og vil ha liten effekt på faresoneutstrekningen. 
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o Vi legger også til en vindrose for Lebergsfjellet i rapporten. Hovedtrekkene fra 

denne er allerede nevnt i opprinnelig rapport, og inkludert i diskusjonene i 

opprinnelig rapport. 

o Det hevdes at vi i ved vurderinger av snødybder (bruddkanthøyder) ikke har 

tatt hensyn til eksposisjon og le-/loeffekt i f.eks. område 2. Dette kommer 

etter vår mening godt fram i løsneområdetabellen på side 109-113, der vi tar 

hensyn til krysspålagring og lesideeffekter med et på slag på 20 cm på 119 av 

201 løsneområder (belyst i klimaavsnittet 2.3.1 og i kapittelet for hvert 

kartleggingsområde). Som det framkommer av tabellen, har f.eks. alle 

løsneområdene i det nordvendte påvirkningsområde 2 fått dette leside-

påslaget. Og at dette er beregnet bl.a. med utgangspunkt i snødybdedata fra 

en sørvendt værstasjon (Skodje), som jo dermed er hensiktsmessig fordi 5 av 

rapportens 6 påvirkningsområder ligger sørvendt, viser vel at vi har tatt 

hensyn til dette. Et ytterligere lo-avslag ville gitt dobbel lo-sideeffekt i de 

øvrige påvirkningsområdene. 

• Modellering av snøskred. Vi har gjennomgående benyttet 5m x 5m i RAMMS 

Avalanche, som anbefalt i veilederen som vi henviser til tidlig i rapporten. La likevel til 

en setning i om dette i rapporten i avsnitt 3.6.2. 

• Registreringskartene: 

o Tegnforklaring mangler symbol for skredavsetninger (jord og stein) og raviner. 

Justert symbolering for mulige steinsprangblokker og rygger. Dette er lagt til i 

de oppdaterte registreringskartene 

o Ang. symbolering har vi benyttet layout-filer tilsendt fra NVE. Trolig er det noe 

mismatch fra NVE når det ArcGis og QGIS. 

o Skredhendelsene er uteglemt. Dette er lagt til i de aktuelle kartene. 

• Omtale av aktsomhetskart skilles ut i eget avsnitt, mens ustabile fjellparti som er 

vurdert og beskrevet i litteraturen (bl.a. med årlig sannsynlighet) mener vi fremdeles 

hører hjemme under avsnittet om tidligere kartlegginger/utredninger. Dette endres 

ikke. OBS, ved at et avsnitt splittes i to vil ikke avsnittsnummereringen stemme 

overens med REVIDERT rapport vedlagt dette tilsvarsdokumentet. 

4.2 Område 1 Steinset 

4.2.1 Steinsprang (4.1.6.1) 

Kildeområder er sjølsagt vurdert ned mot 45 grader, mens laveste terrenghelning for 

simulering er 52 grader ved en oppløsning på 2m x 2m ved Rapid Auto i RF3d. Dette er 

redegjort for i avsnitt 4.1.5. Stein- og fjellskred skilles ut i eget avsnitt. Ved en 

simuleringsoppløsning på 1m x 1m er denne vinkelen 55 grader. 

4.2.2 Snøskred (4.1.6.2) 

Har ført inn vurdering av stammediameter og kronedekning i rapportteksten etter hvilken 

type skog som dominerer. 
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4.2.3 Flomskred (4.1.6.4) 

UK mener at flomskred må skilles ut i eget avsnitt, men det er påpekt i teksten at det ene 

løsneområdet for flomskred ikke er opplagt og kan like gjerne løses ut som jordskred under 

disse forholdene. Utløpet mener vi i reologisk forstand vil opptre temmelig likt grunnet lite 

oppstrøms nedbørfelt og begrensede vannmasser i slike overgangsformer, men kan ikke 

utelukkes helt. Av den grunn mener vi en oppdeling i to avsnitt ikke er passende her, men vi 

har justert teksten noe for at skillet mellom de to skredtypene skal bli tydeligere. 

Dette er ikke påpekt som problematisk i UK fra rapporten i Ørsta kommune (også utført av 

de samme rådgivere i Multiconsult), og vi har benyttet samme rapportmal. Det er så vidt vi 

kan se ikke et krav i veilederen heller. Teksten er justert noe, men avsnittsinndelingen er 

beholdt. 

4.2.4 Effekt av skog (4.1.6.5)  

Er svart ut i 4.2.2.  

4.2.5 Modelleringsarbeider (4.1.5)  

Vi har benyttet 5 m oppløsning på alle snøskredsimuleringer i RAMMS. Setning er lagt til i 

rapportens innledningskapittel. Dette er tidligere omtalt i avsnitt 4.1 i dette tilsvaret. 

4.3 Område 2 Høyvika 

4.3.1 Steinskred (4.2.6.1) 

Har skilt dette ut i eget avsnitt. 

4.3.2 Snøskred (4.2.6.2) 

• Har ført inn vurdering av stammediameter og kronedekning i rapportteksten etter 

hvilken type skog som dominerer. 

• I dette avsnittet i UK’en ser det ut til at det på den a) ene siden påpekes at faresonen 

uten skog med årlig sannsynlighet på 1/100, er for konservativ (dramatisk) da den når 

fjorden pga. store løsneområder (5000-19000 m2), og på den b) andre siden i 

innledningsavsnittet om klimadata at bruddkanthøydene burde vært større i dette 

nordvendte påvirkningsområdet. Sistnevnte stemmer ikke – vi har tatt hensyn til 

leside-effekten her med et påslag på 20 cm (se avsnitt 4.1 over). Det er de to største 

løsneområdene på 12000 og 19000 m2 som bidrar til at faresonene når fjorden. Så 

vidt vi kan se er det er ingen opplagte terrengframspring som vil splitte disse 

løsneområdene i mindre deler, de er relativt slette i overgangen mellom fast berg og 

øvre deler av talus (liten blokkstørrelse/ruhet pga. fallsortering) og har en 

gjennomsnittlig terrenghelning på 39 og 36 grader, og med en siktevinkel fra fjæra til 

øvre del av løsneområdene på ca. 34 og 22 grader og små horisontale flater i 

skredbanene som kan absorbere skredenergi. Med andre ord, forholdene ligger 

veldig godt til rette for lange skredutløp, dersom vi ser bort fra effekten av skog i 

påvirkningsområdet. Vi reduserer likevel faresonen med årlig sannsynlighet 1/100 40-

50 m, fordi UK er uenig i våre vurderinger. 
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4.3.3 Flomskred (4.2.6.4) 

Jordskred er vurdert i ett avsnitt, med mye av de samme argumentene som i 

påvirkningsområde 1 Steinvik (Avsnitt 4.2.3). Vi så behovet for å diskutere de to skredtypene 

som ved geomorfologisk og stratigrafisk tolkning har betydelig overlapp, i sammenheng. 

Dette bl.a. pga. overgangsformer mellom jordskred og flomskred, mindre jordskred i 

ravinenes sidevegger som senere kan remobiliseres av flomhendelser, og små oppstrøms 

nedbørfelt som gir usikkerhet rundt viktigste utløsningsårsak (erosjon, poretrykk eller en 

kombinasjon). Teksten er justert noe, men avsnittsinndelingen er beholdt. 

4.3.4 Faresoner uten skog (Vedlegg 2G) 

Faresonen med årlig sannsynlighet større enn 1/100 er justert og tegnet mindre. 

4.4 Område 3 Reitegjerdet-Reiten 

4.4.1 Steinskred (4.3.6.1) 

Har skilt dette ut i eget avsnitt. 

4.4.2 Snøskred (4.3.6.2) 

Har ført inn vurdering av stammediameter og kronedekning i rapportteksten etter hvilken 

type skog som dominerer. 

4.4.3 Flomskred (4.3.6.4)  

Delte opp i egne flomskred og jordskredavsnitt (under tvil) fordi det her er noe større 

oppstrøms nedbørfelt og tydeligere bekkeløp, og dermed at det kan sannsynliggjøres et noe 

tydeligere skille mellom utløsningsårsakene sammenlignet med en del av de andre 

kartleggingsområdene. 

4.4.4 Effekt av skog (4.3.5 og 4.3.6.6) 

Har kommentert krondekning og dbh under avsnitt 4.4.2 i dette tilsvaret. 

4.4.5 Faresonekart med skog (Vedlegg 3F) 

Manglet løsneområde for jordskred lengst vest. Er tilføyd der, samt to midt i området der 

det ble etterlyst dimensjonerende skredtype, midt i området. Føyde til to dim-symboler i 

faresonekartet for å gjøre dette mer tydelig, og to ekstra løsneområder for jordskred i 

reg.kartet. Lengst øst er faresonen for 1/1000 nedjustert noe. 

4.5 Område 4 Reiakvam 

4.5.1 Steinskred (4.4.6.1) 

Har skilt dette ut i eget avsnitt. 

4.5.2 Snøskred (4.4.6.2) 

Har ført inn vurdering av stammediameter og kronedekning i rapportteksten etter hvilken 

type skog som dominerer. 

4.5.3 Sørpeskred (4.4.6.3) 

Har føyd til en setning i rapporten for å tydeliggjøre at dette er mulig i sjeldne tilfeller 

dersom vi helt ser bort fra all skog. 
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4.5.4 Flomskred (4.4.6.4) 

Utløpet mener vi i reologisk forstand vil opptre temmelig likt et jordskred, grunnet lite 

oppstrøms nedbørfelt og begrensede vannmasser i slike overgangsformer, men kan ikke 

utelukkes helt. Av den grunn mener vi en oppdeling i to avsnitt ikke er passende, og det er 

derfor vurdert som hensiktsmessig å diskutere disse to skredtypene i samme avsnitt. Teksten 

er justert noe for å tydeligere kunne skille mellom de to skredtypene.  

4.5.5 Effekt av skog (4.4.6.6) 

Har kommentert krondekning og dbh under avsnitt 4.5.24.4.2 i dette tilsvaret. 

4.5.6 Faresoner med skog (Vedlegg 4F) 

Kildeområder for steinsprang er lagt til i reg.kart. 

4.6 Område 5 Heggebakk-Nesvika 

4.6.1 Steinskred (4.5.6.1) 

Har skilt dette ut i eget avsnitt. 

4.6.2 Snøskred (4.5.6.2) 

Dette temaet er i dette tilsvarsdokumentet av oss grundig belyst i avsnitt 2.3 

(Oppfølgingspunkt 3 fra NVE). Endringer som er gjort i dette påvirkningsområdet i denne 

sammenhengen er å fjerne de lavest (10 stk: 5SN64, 5SN65, 5SN66, 5SN67, 5SN75, 5SN76, 

5SN80, 5SN88, 5SN89, 5SN90) beliggende løsneområdene (<25moh) ved 

Gjærenakken/Nesnakken, først og fremst for 1/100-scenarier. Dette gir noen endringer i 

faresoneutstrekningen (uten skog) i akkurat denne delen av kartleggingsområdet. Om vi 

skulle velge å heve den nedre grensa fra 25 moh til f.eks. 40 moh, øker antallet ekskluderte 

løsneområder til 16 stk (i samme det området), og gir dette svært begrensede utslag i 

faresoneutstrekningen, fordi det stort sett er andre løsneområder ovenfor. 

Det er påpekt at vi har valgt ut svært mange (sørvendte) løsneområder for dette området. 

Disse er valgt ut på bakgrunn av skjønn, kurvatur, helning og eksposisjon, der snøskred 

teoretisk kan løsne. 60 av 90 løsneområder er sørøst-østvendt, og har fått leside-

/krysspålagrings-påslag med vind fra vest. Hvilke av disse som er aktuelle dersom skogen 

faktisk fjernes, avhenger av hogstfeltstørrelse og hvordan skogen fjernes (f.eks. 

restruhet/stubbehøyde, evt. gjensetting av frøtrær og livsløpstrær, osv), og er på forhånd 

vanskelig å vite, i et «worst case scenario». 

4.6.3 Sørpeskred (4.5.6.3) 

Har lagt til punktsymbol for dimensjonerende skredtype i faresonekart med skog.  

4.6.4 Flomskred (4.5.6.4) 

Delte opp i egne flomskred og jordskredavsnitt (under tvil) fordi det her er noe større 

oppstrøms nedbørfelt og tydeligere bekkeløp, og dermed et noe tydeligere skille mellom 

utløsningsårsak (i hovedsak fluvial erosjon og/eller poretrykksoppbygning) sammenlignet 

med en del av de andre kartleggingsområdene. 
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4.6.5 Effekten av skog (4.5.6.6) 

Avgrensingen av skog med betydning for skredfaren er justert og redusert i utstrekning i 

strandsonen, men beholdt ned til strandlinja der snøskred er dimensjonerende skredtype og 

teoretisk kan nå fjorden (dersom en ser helt vekk fra skogen). Dette fordi vi mener all skog 

trolig vi ha noe bremsende effekt gitt de små løsneområdene, begrenset høydeforskjell og 

begrenset skredenergi. 

4.7 Område 6 Skodje 

4.7.1 Steinskred (4.6.6.1) 

Har skilt dette ut i eget avsnitt. 

4.7.2 Snøskred (4.6.6.2) 

Har ført inn vurdering av stammediameter og kronedekning i rapportteksten etter hvilken 

type skog som dominerer. 

4.7.3 Flomskred (4.6.6.4) 

Delte opp i egne flomskred og jordskredavsnitt fordi nedbørfeltet til Ådalselva er det største 

(men fortsatt begrenset) i dette prosjektet med et tydelig bekkeløp, og dermed et tydeligere 

skille mellom utløsningsårsak (i hovedsak fluvial erosjon) sammenlignet med en del av de 

andre kartleggingsområdene. 

4.7.4 Effekt av skog (4.6.6.5) 

Har føyd til setning om utvidelse av vernskoggsonen. 

5 Konklusjon 
Med justeringene gjort i revidert rapport 21272-01-2 og tilhørende vedlegg, mener vi å ha 

håndtert samtlige kommentarer merket ANM og enkelte OK i vurderingene fra UK. 
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