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Forord 

Et nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – er under etablering for områder med stort 

skadepotensial fra skred i bratt terreng.  Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte 

områder er et viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid. Hovedmålet med 

kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av skredfare til bruk i arealplanlegging og 

beredskap mot skred.  

Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover, 

og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Det er 

utarbeidet lister med geografiske områder som prioriteres for kartlegging av fare for skred i bratt 

terreng ved eksisterende bebyggelse.  

Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging av skred i Molde kommune, Møre og 

Romsdal fylke. Arbeidet er utført av Sweco Norge 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. 

Hamar, desember 2022 

Lars Harald Blikra 
seksjonssjef

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 Molde kommune utført av Sweco Norge AS. 

Kartleggingen er utført i 16 delområder på forhånd utvalgt av NVE og Molde kommune. Delområdene er Setra, 

Finnset, Eikesdalen, Vike, Bogge, Ranvik, Vistdalen, Eresfjord, Meisalstranda, Midsun, Ræstad, Solholmen, Nord-

Heggdal, Klauset, Svarthammaren-Opset og Lunheim.  

Hovedfunn 

I de kartlagte områdene i Molde kommune er det stor variasjon i hvilken skredtype som er utgjør faren og størrelsen 

på området som vurderes å være skredutsatt. Eresfjord og Vistdalen er delområdene der de største arealene 

vurderes skredutsatt. Skredfaren utgjøres av alle typer skred. For alle områdene på Otrøya: Midsund, Ræstad, 

Solholmen, Nord-Heggdal, Klauset, Svarthammaren-Opset og Lunheim utgjør steinsprang den dimensjonerende 

skredfaren. Disse områdene er også delvis utsatt for andre skredtyper. For områdene sør for Eresfjord: Eikesdalen, 

Vike, Setra og Finnset vurderes den dimensjonerende skredfaren å utgjøres av snøskred, mens for delområdene 

Ranvik, Bogge, og Meisalstranda utgjør steinsprang, jordskred og snøskred de dimensjonerende skredfarene.  

Fullstendig oversikt over faresoner, samt bebyggelse innenfor disse er gitt i vedleggene 1E-16E. Resultatene fra 

kartleggingen viser at totalt 177 boliger ligger innenfor faresoner for skred, fordelt på: 

- 7 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100.

- 34 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000.

- 136 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000.

Kartlagte skredtyper 

Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene: steinsprang og steinskred, jordskred, 

flomskred, sørpeskred og snøskred. 

I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for skred som 

skal legges til grunn. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med lengst skredrekkevidde 

(dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred og er utarbeidet i henhold til 

sikkerhetskravene i TEK17 §7.3.  

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

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

områder er uttalt i rapporten. 

Bruk av faresonene 

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 Molde kommune rulleres.  

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

å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den lokale beredskapen i medhold av sivilbeskyttelsesloven. 
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Forord 

Plan- og bygningsloven (pbl) og Byggteknisk forskrift (TEK 17 § 7-3) [1] stiller krav til sikkerhet mot naturfare. 

For reguleringsplan og byggesak/-tiltak, søknadspliktig eller ikke, må det derfor dokumenteres at tilstrekkelig 

sikkerhet mot skredfare vil bli oppnådd i henhold til disse sikkerhetskravene.  

Denne utredningen er utført av fagkyndig personell og følger NVEs veileder Sikkerhet mot skred i bratt 

terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak [2], og vil dermed kunne dokumentere om 

sikkerhetskravene er oppfylt. 

Skredtypene snø-, jord-, flom-, sørpe-, steinskred og steinsprang utredes. 
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Om oppdraget 

Oppdragsgiver: 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 

Utførende foretak: 

Sweco Norge AS 

Skredfareutredning for:  

☒ reguleringsplan/område spesifisert i kartutsnitt/vedlegg 

☐ hele området for eiendom med gårdsnummer       og bruksnummer       i       kommune 

☐ del/deler av eiendommen med gårdsnummer        og bruksnummer       i       kommune, som 

spesifisert i kartutsnitt/vedlegg      

Følgende tiltak og sikkerhetsklasse(r) er planlagt på eiendommen/planområdet 

Tiltak:  Eksisterende og eventuell ny bebyggelse 

Sikkerhetsklasse:  ☒ S1 ☒ S2 ☒ S3 ☐ S4 

Befaring gjennomført, eventuelt hvorfor ikke: 

☒  Ja 

☐  Nei 

Hvis nei, hvorfor ikke: 

Befaring gjennomført av og når:  

Av: 

Freddy Yugsi Molina 

Fredrik Johannessen 

Sara Skutlaberg 

Øystein S. Lohne 

Espen Eidsvåg 

Stefanie Steinemann 

Den: 

13.06.2021 - 18.06.2021 

21.06.2021 - 25.06.2021 
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1 Innledning 

Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Molde kommune 

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

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

form på NVEs nettsider. 

1.1 Bakgrunn 

NVE har det 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 satt ikke burde endres nevneverdig om man utfører mer 

detaljerte undersøkelser. 

Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen er tatt utgangspunkt i eksisterende skredutsatt 

bebyggelse og er avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny 

utbygging skal utredes og kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. 

Tilsvarende har infrastruktureiere som Statens vegvesen, BaneNor 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 kap. 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 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 Molde 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 
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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.  

1.3.3 Flomskred 

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

bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene 

kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen 

vegetasjon i og langs løpet. 

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

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

deponeres utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan 

komme fra store og små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger 

og erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av 

skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser 

og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i løpet. Det høye vanninnholdet gjør at flomskred 

kan ha svært stort rekkevidde. 

1.3.4 Sørpeskred 

Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det 

oppstå sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten 

gradient og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. 

Sørpeskred kan også løsne som følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg vanligvis 

langs forsenkninger i terrenget og skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en flytende 

masse og har langt høyere tetthet enn snøskred. Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg 

løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og 

uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store områder. 

1.3.5 Snøskred 

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og 

flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet 

snø oppstår det sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne 

med en liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet 
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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 Generelle områdebeskrivelse 

2.1 Delområder 

Kartleggingen i Molde skal gjennomføres i 16 utvalgte delområder spredt rundt i kommunen vist i 

Figur 1. 

Delområde 1 Setra 

Delområde 2 Finnset 

Delområde 3 Eikesdalen 

Delområde 4 Vike 

Delområde 5 Bogge 

Delområde 6 Ranvik 

Delområde 7 Vistdalen 

Delområde 8 Eresfjord 

Delområde 9 Meisalstranda 

Delområde 10 Midsund 

Delområde 11 Ræstad 

Delområde 12 Solholmen 

Delområde 13 Nord-Heggdal 

Delområde 14 Klauset 

Delområde 15 Svarthammaren-Opset 

Delområde 16 Lunheim 

 

I tillegg er det to opsjonsområder inkludert for vurderinger 

Opsjonsområde 1 Eresfjord nord 

Opsjonsområde 2 Eresfjord sør 

Vurderinger for de to opsjonsområder Eresfjord nord og Eresfjord sør presenteres på et felles 

kapittel samt med hoved-delområde Eresfjord.  

 

Figur 1. Oversiktskart over delområdene som er kartlagt for skredfare i Molderegionen. 
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2.2  Topografi, geologi og geomorfologi  

Lengst ute mot kysten består terrenget i Molderegionen av åser og fjell opp til 800 moh. i retning 

nordøst-sørvest. Delområdene vest i prosjektområdet er lokalisert i tilknytning til disse åssidene. 

Delområdene øst i prosjektområdet lokalisert i tilknytning til nordvendte dalfører. Dalsidene er 

bratte og leder opp til fjelltopper på 1000-1400 moh.  

Løsmassene i Molderegionen er i hovedsak lokalisert i bunn av daler og i nedre del av dalsidene 

(Figur 2). De består av morene, glasifluviale og glasimarine avsetninger fra isavsmeltingen og 

senere avsatte fluviale og marine avsetninger. Stedvis er det kartlagt skredavsetninger. I 

fjellområdene er det hovedsakelig bart berg.  

Berggrunnen i Molderegionen kommune preges av metamorfe bergarter fra den kaledonske 

fjellkjedefoldingen og består i stor grad av ulike gneiser og glimmerskifer med mindre områder 

bestående av kvartsitt og amfibolitt (Figur 3). Stedvis har magmatiske bergarter, hovedsakelig i 

form av granitt, trengt seg gjennom de metamorfe. 

 

Figur 2. Kart over berggrunnen i Molde kommune [3] 
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Figur 3. Oversiktskart (N1000) av løsmassefordeling i Molde kommune [4] 

2.3 Klimatologiske data 

2.3.1 Historisk klima 

Det er utført en analyse av områdenes klimatiske trekk med størst betydning for 

skredfarevurderingene. Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meterologisk institutt (seklima.no 

[5]og eklima.no [6]). En utfordring er at de fleste meterologiske stasjonene ligger langt fra de 

kartlagte områdene og har for korte eller gamle dataserier. Resultatene av analysen vil derfor være 

usikre, men gi et generelt inntrykk av klimaet i området.  

Det er benyttet stasjoner spredt utover Møre – regionen. Data er hentet fra både kystnære 

stasjoner i lavlandet og stasjoner i høyden for å kunne se effekten av topografi. Informasjon om 

stasjonene og deres beliggenhet er tilgjengelig i tabell 1 og figur 4. 

Tabell 1: Oversikt over benyttede målestasjoner, og data som er brukt hvor hver stasjon. Følgende 

forkortelser er benyttet: Nedbør (N), Temperatur (T), Snødybde (S), Vind (V), minutt (m), time (t), døgn (d), 

måned (mnd).  

Stasjonsnr. Navn I drift fra I drift til 
Hoh. 
(m) 

Datasett 

SN61040 Hildre 01.07.1969 21.08.2019 13 N(t/mnd),  
S(d) 

SN61820 Eresfjord 01.01.1959 Nå 14 N(d), S(d) 

SN62270 Molde lufthavn 01.03.1972 Nå 3 T(mnd), V(m) 

SN61060 Rekdal 26.05.2008 Nå 43 V(m) 

SN62480 Ona ll 01.09.1978 Nå 20 N(d), T(mnd), S(d), 
V(m) 

SN62980 Gjemnes - 
Reinsfjellet 

02.09.2015 Nå 990 V (m) 

SN65145 Aursjøen 01.01.1950 01.01.1976 869 N(mnd), T(mnd) 

SN62295 Molde - Hindalsøra 21.10.2016 Nå 258 S(d) 

SN62290 Molde - Nøisomhed 04.04.1974 Nå 5 N(mnd) 

SN61810 Fv660 Vistdalsheia 04.11.2015 Nå 500 S(d) 

SN61850 Eikesdal 01.07.1895 05.09.2003 39 N(d) 
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Figur 4: Beliggenhet for målestasjoner presentert i tabell 1. 

2.3.2 Nedbør og temperatur 

De fleste kartleggingsområdene ligger lavt i terrenget i kystnære strøk. For normalperioden 1991-

2020 er det ikke funnet data i høyereliggende områder. Figur 5 viser at temperaturen i lavlandet er 

over frysepunktet gjennom hele året. Nedbørsmengden er høyest i vinterhalvåret. Det er noen 

lokale variasjoner mellom målestasjonene. Temperaturen ved Ona II som ligger i havgapet er mer 

stabil gjennom året enn ved stasjonen ved Molde flyplass. I vinterhalvåret er det generelt målt mer 

nedbør ved Molde- Nøisomhed enn ved målestasjonene Hildre og Ona II. Total nedbørsmengde er 

henholdsvis 1500 mm, 1550 mm og 1660 mm for målestasjon Eresfjord, Hildre og Molde – 

Nøisomhed.  

 

Figur 5: Nedbørsmengder og middeltemperatur i normalperioden 1991-2020. Data fra seklima.no 

Det er hentet klimadata fra målestasjon Aursjøen for å representere områder i høyden og lengre 

innlands (Figur 6). Stasjonen viser middeltemperaturer som ligger under frysepunktet fra november 

til april. Total årsnedbør er 660 mm, betydelig lavere enn ved målestasjonene lengre mot kysten. 

Det gjøres oppmerksom på at normalperioden er fra 1961 til 1990 og at klimaet kan være forskjellig 

fra normalperioden 1991-2020. 
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Figur 6: Nedbørsmengder og middeltemperatur i normalperioden 1961-1990. Data er kun tilgjengelig ut 

desember 1975. Data fra eklima.no 

Registrert 1-døgns og 3-døgns maksimum nedbør er presentert for målestasjonene Hildre, 

Eresfjord, Eikesdal og Ona II i tabell 2. Ekstremverdier for gjentaksintervall på 100 og 1000 år 

beregnet med Gumbel-metoden for 1-døgn og 3-døgn for de samme stasjonene i tillegg til 

Aursjøen og Molde – Nøisomhed i tabell 3 og tabell 4. I tabell 3 er også maksimum registrert 

snødybde inkludert for stasjonene i tillegg til Fv. 660 Vistdalsheia. 

Tabell 2: Maksimale mengder nedbør for ett og tre døgn angitt som gjennomsnitt og maksimum av de ti 

høyeste målingene i måleperioden (data fra seklima.no [5]). 

Målestasjon 1-døgns maksimum 
(maks) [mm] 

3-døgns maksimum 
 (maks) [mm] 

Måleperiode 

Hildre 71,96 (119) 128,6 (140,6) 01.01.1991-20.08.2019 

Eresfjord 71,7 (93,2) 131,1 (154,7) 01.01.1991-31.12.2020 

Eikesdal 54,7 (65) 101,9 (115,5) 01.01.1991-01.09.2003 

Ona II 54,6 (75,4) 95,9 (114,1) 01.01.1991-01.01.2018 

 

Tabell 3: Data og beregninger for ekstremnedbør fra eklima.no [6], for 1-døgn angitt i mm, for hele året og 

vinterhalvåret. Gjentaksintervallene er vist med Gumbel-metoden. 

Stasjon 

Gjentaksintervall 
Nedbør i mm 

Maks. målte 
nedbør (mm) 

Maks. 
snø-
dybde 
(cm) 

Måle-
periode Hele året Vinter Hele 

året 
Vinter 

100 år 1000 år 100 år 1000 år 

Aursjøen 68 90 58 76 64 61 268 1957-1976 

Hildre 102 132 103 136 119 119 75 1969-2019 

Molde - Nøisomhed 105 133 107 141 86 79 140 1974-2020 

Ona II 89 116 83 109 75 72 70 1978-2018 

Eresfjord 107 136 86 110 123 76 185 1959-2020 

Eikesdal 104 137 73 95 125 68 124 1957-2003 

Fv 660 Vistdalsheia  249 2015-2020 
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Tabell 4: Data og beregninger for ekstremnedbør fra eklima.no [6], for 3-døgn angitt i mm, for hele året og 

vinterhalvåret. Gjentaksintervallene er vist med Gumbel-metoden. 

Stasjon 
 

Gjentaksintervall 
Nedbør i mm 

Maks. målte 
nedbør (mm) 

Måle-
periode Hele året Vinter Hele 

året 
Vinter 

100 år 1000 år 100 år 1000 år 

Aursjøen 104 134 102 132 100 100 1957-1976 

Hildre 150 187 146 185 141 141 1969-2019 

Molde - Nøisomhed 157 195 170 222 131 131 1974-2020 

Ona II 145 186 140 184 115 115 1978-2018 

Eresfjord 174 216 152 192 185 155 1959-2020 

Eikesdal 161 208 133 172 186 128 1957-2003 

 

2.3.3 Snø 

For snøskred er snødybde og snømengde ved ekstremvær viktige parametere. Figur 7 viser 

normalt årsmaksimum av snødybde i kartleggingsområdene og tabell 5 viser gjennomsnittlig 

snødybde samt maksimal snødybde for vintermånedene for enkelte målestasjoner. Figurene viser 

mer snø i høyden og innover i landet. Ekstremværhendelser er vist i tabell 5 ved gjennomsnitt av 

de ti tredagersperiodene med høyeste målinger av nysnø. 

Potensialet for oppbygning av dype snødekker er ikke ensbetydende med skredfare. Vindretningen 

lokalt har stor betydning for oppsamling av snø i mindre områder bestemt av variasjoner i 

terrenget. Samvirket mellom disse faktorene er beskrevet i underkapitlene for hvert 

kartleggingsområde.  

 

Figur 7: Normal årsmaksimum av snødybde (1971-2000) [7]. Noen stedsnavn er uthevet med svart skrift.  

Tabell 5: Maksimale mengder nysnø i cm over en tredagers periode angitt som gjennomsnitt og maksimum av 

de ti høyeste målingene i måleperioden (Data fra seklima.no [5]).  

Målestasjon Nysnø 3 døgn (maks) 
[cm] 

Måleperiode 

Eresfjord 39,3 (60) 1991-2020 

Ona II 11,5 (19) 1991-2012 

Molde - Hindalsøra 40,8 (41) 2016-2020 

Hildre 16,2 (28) 1991-2019 
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Fv660 Vistdalsheia 72,8 (90) 2015-2020 

 

2.3.4 Vind 

Vindretninger preges i stor grad av regional topografi. Målestasjoner som ligger på et høydedrag, 

vil derfor gi de beste indikasjonene på de dominerende vindretningene i regionen. Figur 8 og figur 9 

viser vindretningene i vintermånedene ved målestasjonene Gjemnes - Reinsfjellet og Ona II. 

Stasjonene ligger henholdsvis på en øy i havgapet og en fjelltopp og viser derfor generelle 

vindretninger i området. Generelt er dominerende vindretning fra sør til sørvest, med sterkere vind 

fra vest.  

Figur 10 og figur 11 viser lokale variasjoner ved Rekdal målestasjon og Molde lufthavn. Generelt er 

det svakere vind i disse områdene, men også her er det registrert sterkere vind fra vest. 

Topografiene i områdene gir en høyere andel vind fra øst – nordøst. Data fra Aursjøen er vist i figur 

11. 

 

Figur 8 Frekvensfordeling av vind, Gjemnes - Reinsfjellet målestasjon. (Data fra seklima.no [5]) 
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Figur 9 Frekvensfordeling av vind, Ona II målestasjon. (Data fra seklima.no [5]) 

 

Figur 10 Frekvensfordeling av vind, Rekdal målestasjon. (Data fra seklima.no [5]) 



RAPPORT SIDE 20 AV 416  

 
 

 

Figur 11 Frekvensfordeling av vind, Molde lufthavn målestasjon. (Data fra seklima.no [5]) 

 

Figur 12: Frekvensfordeling av vind, Aursjøen målestasjon. (Data fra eklima.no [6]) 

2.3.5 Fremtidig klima 

Ekstremvær er en kjent utløsende faktor for de fleste typer skred. Norsk klimaservicesenter, 

klimaprofil Møre og Romsdal beregner at årsmiddeltemperaturen vil øke med 4°C innen 2100, med 

høyest økning om vinteren (4°C) og noe lavere på sommeren (3,5°C). Årsnedbøren vil øke med 

15%. Her vil økningen være størst i sommer- og høstmånedene. Intensiteten i kortvarige regnskyll 

er forventet å øke mer enn dette.  På grunn av de økte nedbørsmengdene er det forventet at 
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snømengden vil øke i høyereliggende fjellområder frem mot midten av hundreåret. Etter 2050 er 

det ventet at det også her vil falle mindre snø ettersom temperaturen stiger [8]. 

Et varmere og våtere klima vil kunne føre til flere tilfeller av ekstreme værhendelser som igjen vil 

kunne påvirke frekvensen av jordskred, flomskred snøskred og sørpeskred. Det er ikke mulig å 

kvantifisere i hvor stor grad disse endringene vil påvirke skredfrekvensen. Norsk 

klimaservicesenter beregner at det vil bli vesentlig og moderat vesentlig økning av følgende 

endringer i være og skredtyper [8]: 

Vesentlig økning 

«Ekstrem nedbør: Det er venta vesentleg auke i episodar med kraftig nedbør både i intensitet og førekomst. 

Dette vil også føre til meir overvatn. 

Regnflom: Det er venta fleire og større regnflaumar, og i mindre bekkar og elver må ein vente ei auke i 

flaumvassføringa. 

Jord-, flom- og sørpeskred: Auka fare som følgje av auka nedbørsmengder.» 

Moderat vesentlig økning 

«Snøskred: Med eit varmare og våtare klima vil regn oftare falle på snødekt underlag. Dette kan redusere 

faren for tørrsnøskred, og auke faren for våtsnøskred i skredutsatte område. 

Kvikkleireskred: Auka erosjon som følge av hyppigare og større flaumar kan utløyse fleire kvikkleireskred» 

Med dagens metoder for skredfarekartlegging er det ikke mulig å beregne «klimapåslag» for 

skredstørrelse eller skredutløp. Dette må derfor beregnes skjønnmessig i hvert enkelt tilfelle og 

inngå som en usikkerhetsfaktor i skredfarevurderingen. 
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3 Metode  

NVE har nylig utarbeidet en ny bransjestandard for skredfarekartlegging i bratt terreng [2]. Denne 

er benyttet som grunnlag for utarbeidelsen av skredfareutredningen. Kompleksiteten av 

skredproblematikken er varierende i de ulike delområder. Skredfarekartleggingen og 

dokumentasjonen av denne, er tilpasset kompleksiteten av skredproblematikken og vurderingen.  

3.1 Skredhistorikk 

Kjennskap til tidligere skredhendelser er av svært stor betydning for god fastsettelse av 

skredfaresoner. I dette oppdraget har vi gått gjennom tilgjengelig skredhistorikk i NVE sin 

skreddatabase [9] og Vegvesenets kartdatabank [10]. Vi har mottatt i tillegg flere tidligere 

skredrapporter fra NVE.  

Under feltarbeidet er det for alle områdene vektlagt å komme i kontakt med lokale for å få best 

mulig kjennskap til skredhistorikken i området, både for ikke-registrerte skredhendelser og utdyping 

av allerede registrerte skred. Spesielt nyttig har det vært i Leirskardalen der det er mange 

hendelser som ikke er registrert i, samt å få utdypet hendelser, som er registrert i offentlige 

databaser.  

Det er undersøkt hvorvidt eldre ortofoto [11] kunne inneholde tegn på tidligere skred. 

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 

Det er benyttet høydemodeller generert basert på laserdata fra Statens kartverk [12] med 

oppløsning 0,25-0,5 m for digitale kartanalyser av de ulike områdene. Ved hjelp av programmet 

ArcGIS Pro er det generert terrengskyggekart og helningskart. Det er valgt følgende 

helningsklasser i helningskartene: 

25-30°: Mulige løsneområder for jordskred 

30-35°: Sannsynlige løsneområder for jordskred, mulige løsneområder for snøskred. 

35-50°: Sannsynlige løsneområder for snøskred, mulige løsneområder for jordskred. 

50-60°: Sannsynlige løsneområder for steinsprang, mulige løsneområder for snøskred. 

60-90°: Sannsynlige løsneområder for steinsprang. 

Det er ved behov gjort en analyse av overflatedrenering ved hjelp av høydemodellene som 

indikerer hvor vann vil drenere på en perfekt overflate av terrenget. Dette er benyttet til å 

identifisere potensielle løsneområder for jordskred, flomskred og sørpeskred. 

3.3 Topografi, vegetasjon og klimaforhold 

Basert på de digitale høydemodellene er det generert kart som er benyttet for å vurdere muligheten 

for ulike skredtyper for de forskjellige delene av skråningen. Som bakgrunnskart er det benyttet 

tjenester fra Geodata [13] og Statens kartverk [14]. I dette arbeidet er også vegetasjonen i 

skråningene tatt i betraktning, blant annet ved hjelp av ortofoto [11] og 3D-kart [15].  

De klimatiske forholdene i området som er omtalt over ligger til grunn i slike vurderinger, og er med 

på å danne grunnlaget for hvilke skredtyper som vurderes å være aktuelle. I dette konkrete 

området er det både nok nedbør og kalde nok vintre, spesielt i de høyere delene av skråningene til 

at alle skredtyper kan være aktuelle.  

De klimatiske forholdene er benyttet videre i modelleringsarbeidet i fastsettelse av realistiske 

inndata for modelleringene. 

3.4 Feltkartlegging 

Det har blitt gjennomført feltkartlegging i områdene i perioden 13.06.2021 - 18.06.2021 / 

21.06.2021 - 25.06.2021 av geologene Freddy Yugsi Molina, Fredrik Johannessen, Sara 

Skutlaberg, Øystein S. Lohne, Espen Eidsvåg og Stefanie Steinemann. 
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Underveis i feltundersøkelsene har potensielle løsneområder som har blitt identifisert i forkant blitt 

befart, delvis til fots, men også ved hjelp av drone. Fokus har vært på å identifisere 

sannsynligheten for utløsning av skred fra disse områdene: 

- For steinsprang/steinskred vil slik informasjon være for eksempel bergart, 

oppsprekkingsgrad, sprekkesettenes orientering, samt konkrete, sprekkeavgrensede partier.  

- For identifisering av løsneområder for jordskred er det sett etter bratt terreng hvor ortofoto, 

løsmassekart og feltobservasjoner viser at det er et sammenhengende løsmassedekke. 

Løsneområdene er i stor grad definert ut fra terrenghelning i kombinasjon med 

løsmasseforekomster. Det er i arbeidet ikke gjennomført grunnboringer og typen løsmasse er 

forutsatt tilsvarer det som er kartlagt i NGUs løsmassekart eller med feltobservasjoner på 

overflaten. Det er også lagt vekt på områder hvor det er drenering av vann, enten fra bekker på 

kart, direkte observasjoner av vann i felt eller modellert overflatedrenering. Eventuelle 

åpenbare menneskeskapte endringer som kan føre til jordskred er også tatt i betraktning. Men 

det gjøres oppmerksom på at slike endringer kan være vanskelig å avdekke da Sweco ikke har 

kjennskap til tidligere drenering og eventuelle endringer i dreneringsforhold under bakken, for 

eksempel i forbindelse med eldre drensledninger, skogsveier, hogst, bebyggelse etc.  

- For å identifisere løsneområder for flomskred er det undersøkt bekkeløp hvor det finnes 

løsmasser i de øvre delene som virker å kunne være utsatt for erosjon. Ofte er det likevel ikke 

mulig å avdekke løsneområdene for tidligere hendelser eller potensielle nye hendelser, og i 

mange tilfeller er det registret såkalte modelleringstekniske løsneområder i 

registreringskartene.  

- Løsneområder for sørpeskred kan være svært krevende å fastsette, fordi de kan oppstå i en 

rekke ulike topografiske settinger. Det er imidlertid lett spesielt etter steder i terrenget hvor det 

kan oppstå større oppsamlinger av vann i snølag over kort tid som følge av for eksempel 

topografiske terskler kombinert med myrer/flater og større dreneringsområder.  

- For potensielle løsneområder for snøskred er lagt vekt på områdenes egnethet for oppsamling 

av snø, dvs. eksposisjonen på fjellsiden, konkav/konveks skråning, ruhet osv. Det har blitt 

bestemt hvorvidt eventuell vegetasjon er tett nok til å redusere sannsynligheten for utløsning av 

snøskred. Stedvis er det tegnet inn flere varianter av et løsneområde på kartene i vedleggene, 

da ulike deler av et løsneområde ansees å ha ulik sannsynlighet for å løsne. Basert på samme 

resonnement er det også enkelte løsneområder som delvis overlapper. 

Skredløp og utløpsområder er primært befart til fots, men også her er det benyttet drone for å få 

oversikt. Fokus for denne delen av feltarbeidet har vært å tolke opprinnelsene til ulike landformer, 

spesielt da med fokus på skred. Det er viktig å kjenne igjen «signaturen» til ulike skredprosesser 

og å kunne skille dem fra andre kvartærgeologiske prosesser. Skredavsetninger og andre 

relevante observasjoner har blitt tolket ut ifra observasjoner av både selve sedimentene og 

landformene de danner. En del steder forventes det at eventuelle spor etter tidligere skred er tapt 

som følge av menneskelig påvirkning av landskapet.  

3.5 Registreringskart 

Alle relevante observasjoner har blitt loggført underveis i feltarbeidet i tillegg til GPS-spor for 

befaringsruten både til fots og med drone. Det er benyttet nettbrett med kartprogramvare ArcGIS 

Collector for mest mulig effektiv datainnsamling. Arbeidet med tolking av kartdata som ble gjort i 

forkant av feltarbeidet har så blitt supplert og korrigert basert på observasjoner i felt. Det er også 

tatt rikelig med bilder underveis i feltarbeidet som er benyttet i det videre arbeidet. Aktuelle 

løsneområder for skred er markert i kartene.  

3.6 Modellering 

For bruk i modellering av skred har det med utgangspunkt i høydemodellene fra Kartverket blitt 

generert nye høydemodeller med oppløsning 2x2 og 5x5 m for raskere prosessering. Dette har blitt 

gjort ved hjelp av verktøyet «resample» og metoden «bilinear» i ArcGIS Pro. 
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Modelleringsarbeidet har vært basert på data samlet i felt og er brukt som et verktøy som hjelp til 

fastsettelse av faresoner. Der hvor det finnes kjente hendelser med god informasjon om både 

løsneområder og utløpslengder er dette brukt for å kalibrere de dynamiske modellene. Ved bruk av 

dynamiske modeller er det lagt vekt på å kjøre modeller med varierte inndata for å undersøke 

variasjonen i ulike scenarioer. I stor grad er det benyttet en kombinasjon av både 

statistiske/topografiske modeller og dynamiske modeller for de ulike skredtypene. For steinsprang 

er det benyttet den dynamiske modellen Rockyfor3D [16]. For jordskred, flomskred og sørpeskred 

er RAMMS Debris flow [17] benyttet. Her er også nevnte hydrologiske beregninger i ArcGIS 

benyttet. For snøskred er det benyttet RAMMS Avalanche [18] samt NVEs nettbaserte AlfaBeta 

Utløpslengde Beregning verktøy [19].  

I tillegg til kalibrering opp mot feltdata er modelleringen også diskutert underveis av 

prosjektmedarbeiderne for å vurdere resultatene av ulike scenarier. 

I fastsettelse av mektighet på løsneområder for snøskred er det tatt hensyn til dataene fra 

klimaanalysen. Endelig fastsettelse av mektigheter som er brukt i modelleringer er imidlertid ikke 

bare direkte hentet fra klimaanalysen, men er vurdert på bakgrunn av en helhetlig vurdering av et 

løsneområdes potensiale for oppsamling av snø, herunder faktorer som klima, forventet 

vindtransport, avstand fra kysten, høyde over havet, eksposisjon mm.  

Forskning fra Alpene [20], sitert i [21], viser sammenhengen mellom oppløsning på terrengmodell 

(RESDTM) og ideell terskelverdi for helning (SATRA) når det gjelder løsneområder for steinsprang: 

Terskel terrenghelning = 55 * Oppløsning terrengmodell -0,075 

Når man har terrengmodeller med oppløsning 2 m angir denne formelen at en gunstig terskelverdi 

er i overkant av 50°. På bakgrunn av dette er det valgt å ta utgangspunkt i områder brattere enn 

45-50° som løsneområder for steinsprang i modelleringene i Rockyfor3D. 

Modelleringer i RAMMS er konsekvent kjørt uten bruk av skog, da modellen gir liten kontroll over 

egenskapene ved denne skogen. Skogen i de aktuelle skråningene i Molde er trolig ikke 

tilstrekkelig sammenlignbar med skogen som ligger til grunn i RAMMS, ettersom denne er utviklet i 

Alpene med andre typer skog enn i Norge. 

Et utvalg av resultater fra modellkjøringene er vist i Vedlegg D. for de ulike delområdene. Det er tatt 

utgangspunkt i å vise modellene som er benyttet som bakgrunn for vurdering av faresonen med 

nominell årlig sannsynlighet for skred på større enn 1/1000. 

3.7 Skog 

Skog i løsneområder og utløpsområder kan ha betydning for løsnepotensiale og rekkevidden av 

skred. I Molde er effekten hovedsakelig knyttet til løsnepotensialt for snøskred. Det er da tatt 

utgangspunkt i egenskaper for skog som treslag, kronedekning (%) og stammetetthet (DBH 12cm). 

I NIBIOs datasett SR16-beta [22] kan disse verdien hentes ut. Det finnes ikke stammetettheten for 

12 cm diameter trær og det er derfor benyttet datasettet med 16 cm diameter. Det er i 

utgangspunktet lagt til grunn de «ideale» verdiene som er oppgitt NVEs bransjestandard for 

utredning av snøskred [2]. 

3.8 Fastsettelse av faresoner 

I forbindelse med fastsetting av faresonene er det gjort en grundig diskusjon mellom 

medarbeiderne i prosjektet. Fokuset i disse diskusjonene har vært å fastslå betydningen av ulik 

informasjon og observasjoner for å vurdere hvilke skredtyper som er reelle i skråningen, samt 

utløpslengder og hyppigheten av disse. I enkelte tilfeller har en slik diskusjon ledet til ny 

gjennomgang av enkelte data for å kvalitetssikre betydningen av ulike faktorer og observasjoner. 

Først etter at det er nådd en faglig enighet om skredfaren i en skråning har de endelige faresonene 

blitt fastsatt. Tegning av faresoner er gjort på målestokk 1:2000 eller bedre i ArcGIS Pro. 

Faresonene er trukket et lite stykke ut i sjø der det vurderes at strandsonen er skredutsatt. 

Nøyaktig utstrekning i sjø er vanskelig å avgjøre, men i disse tilfellene er det trukket faresoner et 

stykke ut i sjøen for å illustrer at området i strandkanten er skredutsatt.  
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4 Område 1 – Setra 

4.1 Områdebeskrivelse 

Området Setra er et ca. 900 m langt og 300 m bredt kartleggingsområde sør for Litlevatnet i 

Eikesdalen. Figur 13 og Figur 14 viser henholdsvis oversiktskart og oversiktsbilder [23]. Selve 

kartleggingsområdet domineres av en elveslette i dalbunnen, med markant overgang mot 

fjellsidene i øst og vest. Bebyggelsen er spredt, og består primært av eneboliger samt enkelte 

landbruksbygninger, konsentrert til Setra i nord og Høvelreitan i sør. På dalbunn ved Setra, 

innenfor kartleggingsområdet, forekommer ansamlinger og spredte eksemplarer av meget store 

blokker, som tolkes som gamle steinskred/ fjellskred som i større eller mindre grad stikker opp over 

elvesletten. 

I østlig dalside stiger terrenget først bratt, så noe slakere opp mot to topper ved navn Ramnåhøa 

(1493 og 1464 moh.), med Yste Ramnåløyfta som en hengende dal mellom disse toppene. 

Dalføret har glasiale landformer, med bratte dalsider, skåret ned i et slakere viddelandskap. Det er 

hovedsakelig bart berg i de øvre deler og ur i nedre deler, og fjellsiden domineres av den steile 

Ellingbenken i sør og den dypt nedskårne Ramnåa i nord. Ved utløpet av Ramnåa langs elven 

Aura i dalbunn, er det en elvevifte. Aura renner nordover via Litlevatnet (139 moh.) mot 

Eikesdalsvatnet (22 moh.) i nord.  

Dalsiden i vest er hovedsakelig preget av bratte sva med vifter og urer i nedre del. Vest for 

kartleggingsområdet på Setra stiger terrenget bratt opp mot Seteraksla (1236 moh.), der 

landskapet går over til høyfjellsterreng med slakere stigning opp mot en tinderekke med 

Kleneggen/Høgbøra (1964 moh.) som høyeste punkt.  

Nedre deler av fjellsidene har for det meste 30-40° helningsvinkel, mens store deler av de øvre 

dalsidene er brattere enn 40-45°.  

 

Figur 13: Oversiktskart over området Setra. 
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Figur 14: Kartleggingsområdet omfatter Setra og Høvelreitan, som er omgitt av høye og bratte fjellsider på 

begge sider [23]. Utsnittet er sett oppover dalen mot sørøst. 

4.2 Grunnlagsmateriale 

4.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetskart [24] for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred dekker hele påvirkning-

sområdet og kartleggingsområdet. Hele kartleggingsområdet er markert som utløpsområde for 

snøskred og steinsprang, mens større deler av arealet mellom fylkesveien og elven ligger utenfor 

aktsomhetsområdet for jord- og flomskred. Figur 15 viser aktsomhetskart for området Setra. 

 

 

  

Figur 15: Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred (nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på 

Setra. Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang [24] er ikke utarbeidet for området. 
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4.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet laserdata fra 

Geodata for å lage terrengmodell [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data 

i høydedata.no (dvs. 1 m). Ved videre bruk til modellering er oppløsningen på terrengmodellen 

endret til 2 og 5 m ved hjelp av «resampling» i ArcGIS Pro. 

4.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser to skredhendelser i området, se avmerkede områder i snøskred i 

Figur 17. Begge fant sted 13. april 1858, den ene på Einangen, like nord for kartleggingsområdet, 

den andre på gården Sætra. Tekstene under er registrert om hendelsene i skreddatabasen til NVE, 

og hendelsen er i tillegg omtalt i flere artikler på nett, bl.a. i Romsdals sogelags årsskrift [28]. Til 

sammen omkom 34 mennesker i snøskred i Romsdal, Øksendalen, Stranda og Sunnylven 12-13. 

april dette året, etter ustabil værsituasjon med rapporter som tyder på stor lavtrykksaktivitet, med 

stormvær og mye nedbør samt stadig vekslende temperaturer i Molde-området under et par 

måneder før disse hendelsene. I Eikesdal snødde det «i ett» mellom 25. mars og 14 april, og 

skredulykkene skjedde under intenst snøvær 10-13. april.  

«Einangen, ein plass under garden Sæter i Eikesdal, sør for Litlevatnet, 7 km frå Eikesdalsvatnet. 

Om morgonen den 13. april 1858 kom eit snøskred først over plassen Einangen, der alle husa og 

dyra (3 storfe og 12 sauer) for, saman med tre menneske, men berre ein omkom då dei grov opp to 

av dei i live. Folka var evakuerte til garden Sæter, der ei ny fonn skulle kome. Dit kom dei 

overlevande, huslause og utmatta, men så like før midnatt losna altså eit nytt skred som råka dei 

på nabotunet Sæter.»  

«Sæter i Eikesdal, sør for Litlevatnet, 7 km frå Eikesdalsvatnet. Om morgonen 13. april 1858 kom 

eit snøskred over nabobruket der ein omkom. Dei overlevande der søkte så ly på Sæter, men like 

før midnatt denne same datoen losna eit nytt skred som råka også Sæter-tunet, og 13 menneske 

vart her tekne av fonna. I alt vart det fire omkomne av desse skreda, saman med mange husdyr. 

Dette var: Ole Halvorsen (53 år), John Eriksen (14 år), Brit Martin?) dtr. (18år), Anne Trondsdtr. (9 

år). Nokre av menneska låg 1 ½ døgn under snøen før dei var funne, og kom frå det i live. Folk 

kom til hjelp, måtte vasse gjennom 8 alen djup snø. Minst 20 storfe og 40 småfe vart drepne. 

Kyrkjeboka skriv: «Alle bleve begraved om Morgenen i en Sneskred og optoges døde. Heste og 

Kreaturer omstyrtedes og dræbtes.» Gravferd 9.5.» 

Ifølge lokal informant på Setra ble denne gården flyttet fra vestsiden av dagens vei til nåværende 

lokalitet øst for veien, etter disse hendelsene. En annen informant har fortalt detaljert om at det lå 

tre gårder ved denne lokaliteten, hvorav to ble ødelagt av skredet (en av disse ble gjenreist øst for 

dagens veg), mens den nordligste sto igjen frem til den ble revet i 1953 (Figur 16). Denne siste 

gården har vært plassert like nord for eller helt i nordligste kant av kartleggingsområdet for denne 

rapporten. 
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Figur 16: Bilde fra før 1952. Det sto opprinnelig tre gårder i skredområdet for 1858. Den nordligste gården ble 

ikke truffet, men ble stående igjen frem til 1953. Skredet mot nabogården Einangen (utenfor 

kartleggingsområdet) skimter lengst til høgre i bildet. 

Lokal informant forteller om daglige steinsprang fra Ellingbenken, øst for elven. Mesteparten av 

steinsprangene stopper i en større ur, men sporadisk spretter det også steiner over elven og opp 

imot ca. 40 m utpå jordet vest for elven. I 2014 eller 2015 ble det også oppgitt å ha løsnet et større 

steinsprang/-skred høyt oppe i dette partiet.  

Lokale informanter på Finnset kunne fortelle om steinskred ved Hjørnehammeren, like sør for 

Ellingbenken og kartleggingsområdet 24. april 2018, samt steinsprang på motsatt side av dalen 

(også sør for kartleggingsområdet) 17. mai samme år. 

1,5 km nord for kartleggingsområdet er det registrert to flomskred på veien (langs vestlig dalside), 

24.07.2017 og 18.07.2018. 

 

Figur 17: NVE historiske skredhendelser i området Setra. 
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4.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

NGU har utarbeidet et faktaark om et ustabilt fjellparti 900 moh. på Kjøtofjellet, langs nordsiden av 

Litlevatnet (nord for kartleggingsområdet). Totalt volum er estimert til 790 000 m3 og bevegelsen i 

fjellpartiet er under overvåking siden 2012 [29]. Litlevatnet er demt opp av ca. 2900 å gamle 

fjellskredavsetninger, som antas å stamme fra Kjøtofjellet. 

Utover dette kjenner ikke Sweco til tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

4.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Elveløpet i hele området ble renset i 1986, og det er etablert voller mot flom langs vestsiden av 

elven (Figur 18). Sweco kjenner derimot ikke til noen eksisterende sikringstiltak mot skred i 

området. 

 

Figur 18: Flomsikring langs Aura [9]. 

4.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt».  

I NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 er mesteparten av kartleggingsområdet 

(elvesletten) markert som breelvavsetninger, med noe skredmateriale ved gården Setra, lengst i 

nord. Nedre del av fjellsidene i påvirkningsområdet er markert som skredmateriale, med bart fjell i 

øvre del av fjellsidene, mens høyfjellet (utenfor påvirkningsområdet) i større eller mindre grad er 

dekket av morene (Figur 19).  

Det er markert middels mulighet for marin leire under skredavsetningene langs vestlig del av 

kartleggingsområdet/ nedre del av vestlig påvirkningsområde. 
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Figur 19: Løsmassekart fra NGU [4] for området Setra. 

4.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser langs dalsidene. Sammenligning av flybilder fra 1971 og 2006 viser også 

omleggingen av elven, som ble gjort i 1980 (NVE database tiltak), samt at det i vestlig dalside er 

blitt etablert tett skog helt ned til dyrket mark i dalbunn, mens nedre del av skråningene var lite 

tilvokst på 70-tallet (Figur 20). Flybilder fra datasettet Nesset og Sunndal (fra 2017) er fotografert 

om våren før løvsprett (18.04.2017). Dette datasettet viser gjenværende lommer med snø i 

høyfjellet samt forsenkninger og skredbaner. 
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Figur 20: Flyfoto fra Norge i bilder [23] viser at deler av kartleggingsområdet har grodd til mellom 1971 og 

2006. Bildene er fra datasettene Eresfjord-Eikesdal 1971 (venstre) og Møre fjell 2006 (høyre).  

4.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, stedvis 

med noen svært små innslag av granskog og furuskog. Tregrensen i området er noe undulerende 

og skogen strekker seg opp mot 450 moh. i det vestlige påvirkningsområdet og opp til 750 moh. i 

den nordlige delen i det østlige påvirkningsområdet. Det er en del bratte skrenter uten skog i foten 

av fjellsiden i det østlige påvirkningsområdet. Det er noe spredt løvskog i kartleggingsområdet, 

men for det meste er det ikke skog høyt opp i fjellsidene skog.  

Kronedekningen i det vestlige påvirkningsområdet er generelt noe høyere enn i det østlige 
påvirkningsområdet. I vest ligger kronedekningen gjennomsnittlig på 80% mens i den østlige 
fjellsiden anslåes det at den ligger rundt 70%. Stammetettheten for trær med en DBH på 16 cm er 
relativt lav for både vestlig og østlig fjellside, og ligger gjennomsnittlig på 0-300 trær/hektar for 
begge sider.   
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Figur 21: Oversiktskart over skog i området Setra, NIBIO [13]. 

4.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet (Figur 22). Kartet 

viser lite kanalisert drenering i vestlig dalside, men markerte raviner kanaliserer overflatevann ved 

nedbør og snøsmelting. Hoveddreneringen i dalen utgjøres av Aura (hovedsakelig øst for 

kartleggingsområdet), som får tilskudd fra mindre elver i vest mellom Høvelreitan og 

Gjerangshaugen i sør samt ved Setra i nord. Det er også drenering langs hovedveien nordover til 

Einangen/ Sandane nord for kartleggingsområdet, hvor denne dreneringsveien kobler seg på Aura. 

Terrenget i øvre del av påvirkningsområdet i øst dreneres hovedsakelig mot innsjøer i høyfjellet 

(Yste Ramnåløyfta) som i sin tur dreneres ned til Ramnåa, mens mindre dreneringsveier kobler seg 

på inn mot Ramnåbotnen. Også en markert nord-sørlig sprekkedal som avskjærer 

dreneringsveiene fra høyfjellet i østlig dalside kobler seg på ved Ramnåbotnen i dette området. 

Ramnåa stuper bratt ned mot en vifteavsetning på Fløten og ned i Aura ved Setra. Sør for dette er 

det markert en del mindre dreneringsveier vinkelrett inn mot Aura fra nederste del av fjellsiden. 
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Figur 22: Markfuktighetskart og drenering i området Setra, NIBIO [31]. 

 

4.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] er presentert for hver 

skredtype, og kun aktuelle skredtyper er utredet videre.  

4.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 6)  er 

steinsprang vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren for steinsprang 

utredes videre. 

Tabell 6 viser vurderingen av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet.  

Tabell 6: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang  

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 
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I øst er løsneområdet for steinsprang hovedsakelig konsentrert til Ellingbenken, et ca. 250 m høyt, 

parti med steil helning, oppunder ca. 830 moh. (Figur 23). Underliggende terreng er dekket med ur 

helt opp til 600 moh. Observasjoner av løsneområdet fra dronebilder tyder på at det kan forventes 

hyppige steinsprang av større og mindre volum fra Ellingbenken. Videre nordøst for Ellingbenken 

er det også bratte løsneområder for steinsprang rundt øvre deler av Ramnåa, med tilhørende urer i 

nedre del av fjellsiden.  

 

Figur 23: Ellingbenken i østlig fjellside, øst for Høvelreitan i sørlig del av kartleggingsområdet på Setra. 

Vestlig fjellside er hovedsakelig preget av bratte sva utviklet langs nær dalparallelle 

eksfoliasjonssprekker (Figur 24). Det er observert mange spredte løsneområder for steinsprang fra 

drone, samt flere større, avløste partier med potensiale for større steinsprang eller mindre 

steinskred. Lengst nord bøyer denne dalsiden kraftig av ved Storhammaren, og terrenget går over 

til bratte nordvendte skrenter (Figur 25). Den nordvendte siden fremstår som uregelmessig, med 

mange hakk og overhengende partier langs flere ulike sprekkeorientringer. Den skiller seg 

vesentlig i karakter fra fjellsiden lenger sør, som fremstår som sterkt preget av glasiale prosesser, 

med utpregede eksfoliasjonssprekker og forholdsvis utjevnet profil.  

 

Figur 24: Store deler av vestlig fjellside ved Setra er preget av bratte sva langs eksfoliasjonssprekker, med 

potensielt løse blokker i forbindelse med nedre utgående av sprekker. Spredte bekkeløp renner ned langs 

fjellsiden sør for kartleggingsområdet. 
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Figur 25: Den loddrette, nordvendte fjellsiden ved Storhammeren lengst nord i påvirkningsområdet. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke komme frem i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner i kartleggingsområdet.  

I tillegg til steinsprang fra fjellsidene øst og vest for dalføret er det et visst potensiale for utfall av 

mindre fragment internt fra store blokker i grov ur midt i dalbunn. Spesifikt gjelder dette i uren ved 

gården Setra, hvor det forekommer enkeltblokker med flere meters høyde. 

Utredning av utløp 

Ifølge lokale informanter går det mindre steinsprang nærmest daglig, og noen ganger større 

steinsprang fra Ellingbenken i øst. Steinsprangene stopper som regel opp i uren, men ifølge 

informant på Høvelreitan går det noen ganger flogstein opp mot 40 m ut på jordet på motsatt side 

av elven (i retning kartleggingsområdet). Flogstein blir ryddet fra jordene. Figur 26 viser ur langs 

elveløpet nord for Ellingbenken. Bildet tyder på at steinsprang i all hovedsak stopper i elveløpet. 

Figur 27 viser nedslagsfelt til et mindre steinskred fra høg høyde, like sør for kartleggingsområdet i 

2018. Bildet viser at blokkene er godt fragmentert i avsetningsområdet, og at selv dette større 

nedfallsvolumet i all hovedsak har stoppet opp i elveløpet til Aura. Det er sannsynlig at enkelte 

flogstein kan ha truffet jordet på motsatt side av elven, og blitt ryddet eller pløyd ned i ettertid. 
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Figur 26: Steinsprang fra østlig dalside stopper i hovedsak i elveløpet. 

 

Figur 27: Hoveddelen av avsetningene til steinskred i 2018 har stoppet i elven Aura. Skredet er like sør for 

kartleggingsområdet Setra. 

Nedre deler av den vestlige fjellsiden er dekket med ur av varierende opprinnelse. Store deler er 

dominert av vifter, hovedsakelig preget av annen skredaktivitet. Det er også avsetninger av 

steinsprang langs hele foten til fjellsiden. Uren under Storhammeren lengst i nord, er preget av 

svært grove blokker (Figur 28). Det antas at hoveddelen av denne uren består av 

fjellskredavsetninger med opprinnelse i Storhammaren. Steinsprang fra Storhammaren, med 

betydelig mindre blokkvolum, vil i stor grad bremses opp i denne uren.  
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Figur 28: Utsikt mot nord ved Storhammeren. Svært grovblokkig ur, lengst nord i kartleggingsområdet i vestlig 

dalside.  

Eventuelle utfall fra enkeltblokker i uren ved Setra vil være svært lokale og ha kort utløpslengde. 

For å belyse mulig utløp av steinsprang er det benyttet steinsprangsimulering med Rockyfor3D 

(Tabell 7). Skogen anses ikke å ha bremsende effekt på eventuelle steinsprang på Setra, og 

modelleringer er utført uten skog. 

Tabell 7: Inndata brukt i modellering av steinsprang i Rockyfor3D for delområdet Setra. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig modell (1 m 
oppløsning) ved hjelp av «bilineær interpolasjon» i ArcGIS 
Pro. 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 
m3) 

 

Blokkform Ellipsoid  

Antall simuleringer per 
startcelle 

100  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Skog nei  

 

Modellering av steinsprang tyder på at steinsprang i østlig dalside stopper i elven, eller like over 

elven i sør. Dette korrelerer med observerte avsetninger i felt, men det poengteres også 

informasjon fra lokalkjente angående mer eller mindre jevnlige flogstein over til motsatt side av 

elven, med observerte avstander på opptil 40 m fra elvebredden. Flogstein som ryddes bort fra 

jorder er ikke mulige å se i felt og er heller ikke omfattet av modelleringer. På viften til Ramnåa i 

nord blir modelleringene i stor grad kanalisert. På tross av dette stopper steinsprangene stort sett 

oppå viften. 

I vestlig dalside er modellerte steinsprang i noe større grad kanalisert, og ser ut til å få for lange 

utløp, som stedvis når frem til veien, og godt over veien sør for Sætra. Stedvis korrelerer 

utløpslengden med observasjoner i terrenget. Det må tas høyde for at enkelte nedfall utpå jordene 

suksessivt blir ryddet, men parti med opprinnelig større blokkavsetninger må antas ikke å ha blitt 
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ryddet. Det må legges relativt større vekt på observasjoner i terrenget i forhold til 

modelleringsresultater, der hvor disse ikke korresponderer som forventet. 

Angående modellerte steinsprang med kilde i blokkavsetningene lokalt i området rundt gården 

Setra, vil resultater fra modelleringene ikke tillegges vekt. Nedfall av mindre fragmenter fra disse 

blokkene vil være svært lokale og ha kort rekkevidde. 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Langs den østlige dalsiden vurderes steinsprang i liten grad å kunne nå inn i kartleggingsområdet. 

Kun lengst i sør vil det forekomme tilfeller med flogstein mot jordene vest for elven. Det er derfor 

plassert faresoner for 1/1000 og 1/5000 her. Sannsynligheten per lengdeenhet fremstår som 

såpass lav at årlig nominell sannsynlighet for steinsprang vurderes til mindre enn 1/100.  

Steinsprang vil kunne nå inn i kartleggingsområdet langs mesteparten av den vestlige dalsiden. 

Kun i forbindelse med den grove uren fra antatte fjellskred under Storhammeren, vil 

steinsprangblokker bremses opp i tilstrekkelig stor grad til at de kan vurderes med mindre enn 

1/5000 sannsynlighet å nå inn i kartleggingsområdet. Ved vurdering av rekkevidden til steinsprang 

er hovedvekten lagt på observerte avsetninger i terrenget, der tilnærmet sammenhengende 

avsetninger antas å representere årlig nominell sannsynlighet 1/100, og eventuelle spredte blokker 

lenger ut kan representere årlig nominell sannsynlighet 1/1000, i den grad disse blokkene ikke er 

ryddet i forbindelse med f.eks. jordbruk. Andre skredprosesser vurderes som dominerende langs 

den vestlige fjellsiden, slik at steinsprang ikke vil utgjøre dimensjonerende skredtype.  

4.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Det forekommer terrengformer og sprekkesett som muliggjør avløsing av større bergparti som kan 

rase ut som et steinskred i flere steder av området. Noen steder er det også avsetninger som tyder 

på tidligere stein- eller fjellskredaktivitet. 

Tabell 8 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. Formasjoner som kan 

danne grunnlag for eventuelt enda større hendelser (fjellskred) er kort omtalt i avsnitt 4.3.9 Andre 

farer. 

Tabell 8: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

I østlig dalside forekommer mulige løsneområder for steinskred. Like sør for Ellingbenken og 

kartleggingsområdet gikk det et skred av størrelsesorden steinskred i 2018. Det er usikkert i hvor 

stor grad skredet har trukket med seg stein underveis, da det fremstår som en betydelig andel av 

skredet kan ha løsnet i nedre del av skredløpet. Også i forbindelse med Ellingbenken vil det være 

aktuelle parti for mindre steinskred, selv om bratt innoverhellende spekker fremstår som 

dominerende sprekkeretning. Også andre sprekkeretninger, som vil kunne danne grunnlag for 

større utglidninger, forekommer i denne bergmassen, se eksempel i Figur 29. 
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Figur 29: Sørlig «hjørne» ved Ellingbenken. Merk bratt utoverhellende sprekk til høyre i bildet (rød stipling). 

Helningen til fjellsiden i vest, kombinert med bergmassens sprekkeorienteringer, tilsier at det kan 

løsne større partier fra fjellsiden. Eksfoliasjonssprekker danner grunnlag for avskalling av større og 

mindre flak nær parallelt med fjellsiden. Det er også ett steilt sprekkesett normalt på 

eksfoliasjonssprekkene, langs fjellsidens fallretning, samt et subhorisontalt til innoverhellende 

sprekkesett, som danner grunnlag for utfall av blokker i overhengene parti i underkant av større 

bergflak. I tillegg forekommer sporadiske sprekker med andre orienteringer. Nærbilder viser 

eksempler på større parti med potensiale for utfall i størrelsesorden steinskred (Figur 30 og Figur 

31). Det er også flere aktuelle løsneområder for steinskred i den bratte, nordvendte fjellsiden til 

Storhammaren, vest for gården Setra. Den ujevne, hakkete overflaten til denne fjellsiden er i stor 

grad preget av fjellskred-, steinskred- og steinsprangprosesser, og vurderes å utgjøre den 

sannsynligvis mest aktive kilden for nedfall av stein i ulike størrelser i området Setra. 

 

Figur 30: Avløst flak langs eksfoliasjonssprekker. 



RAPPORT SIDE 40 AV 416  

 
 

 

Figur 31: Større flak langs eksfoliasjonssprekk. 

Det vurderes at utfall i størrelsesorden steinskred forekommer relativt sjelden, med nominell årlig 

sannsynlighet >1/1000 i mesteparten av området, og at den vestlige dalsiden, med vekt på 

Storhammaren representerer den høyeste steinskredaktiviteten i området. Mindre steinskred vil 

kunne ha dynamikk og utløpslengde tilsvarende steinsprang, mens større utfall vil ha potensiale til 

større utløpslengder. Fra Storhammaren vurderes sannsynlighet for utfall av varierende 

dimensjoner av steinskred som >1/100. 

Det kan ikke utelukkes at det ved Storhammaren kan løsne større volumer en det som klassifiseres 

som steinskred (se kap. 4.3.9).  

Utredning av utløp 

Steinskred og steinsprangavsetninger indikerer utløpet av tidligere aktivitet i fjellsiden. Det må tas 

høyde for at enkelte blokker kan være fjernet ved opparbeiding av jordbruksareal, bebyggelse og 

veier. Dette antas i mindre grad å gjelde større steinskred.  

Det observerte steinskredet fra øst, like sør for kartleggingsområdet, har hovedsakelig stoppet ved 

elven i bunn av uren. Eventuelle flogstein ut mot jordet på motsatt side av elven antas å være 

fjernet. Det vurderes å foreligge grunnlag for lignende skredaktivitet med lignende dynamikk og 

utløpslengder. 

I foten av den vestre fjellsiden forekommer en del større enkeltblokker samt ansamlinger av grove 

blokker. Spesielt uren under Storhammaren består av en betydelig andel svært store blokker, helt 

ned til vegen og elven. Store deler av denne uren har en gjennomsnittlig helningsvinkel på kun ca. 

25°, og antas for en stor del å stamme fra fjellskred, inkludert hoveddelen av de groveste 

avsetningene lengst ut fra fjellsiden. Deler av uren antas imidlertid å stamme fra steinskred og 

steinsprang av varierende dimensjoner, der den grove uren antas å ha en betydelig oppbremsende 

effekt på mindre steinskred, mens rekkevidden til større steinskred vil kunne være lengre. 

Enkeltblokker og mer eller mindre overleirede, tilsynelatende frittstående, blokkansamlinger lenger 

ut på dalbunnen settes hovedsakelig i sammenheng med fjellskred av ulike dimensjoner og alder.   

Steinskred av større skala antas å nå lenger ut enn steinsprang, og det er derfor utført 

modelleringer av steinskred i RockyFor3D. Modelleringene er utført med utgangspunkt i 

tilbakeregnede steinskredhendelser for observerte steinskred på 5000-10000 m3 i Gudvangen og 

ved Hylsdalen i Rogaland, hvor utløpene viser seg å bli svært godt representert ved modellering av 

1 blokk per celle, og benyttelse av opptil 4*4*4 m blokker, hvoretter resultatet tolkes vha. «nr. of 

passages». Inngangsparameterne er vist i Tabell 9. Selv om det foreligger usikkerheter angående 
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hvorvidt steinskred på Setra vil få tilsvarende utløpslengder, så antas disse modelleringene å gi et 

rimelig anslag for hvilke utløp som kan forventes. 

Tabell 9: Inndata brukt i modellering av steinskred ved hjelp av RockyFor3D for delområdet Setra. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av «bilineær 
resampling» i ArcGIS Pro. 

Blokkstørrelse 4*4*4 m (64m3)  

Blokkform Rektangulær  

Antall simuleringer per 
startcelle 

1 Tolket med nr. of passages istedenfor reach probability  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Skog nei  

 

Modelleringene tilsier at steinskred fra området rundt og i underkant av Ellingbenken i øst vil kunne 

nå over elven i sør, mens steinskred fra selve Ellingbenken hovedsakelig blir fanget opp internt i 

uren under denne fjellsiden. Fra fjellsiden i vest vil steinskred ifølge modelleringene kunne nå 

omtrent frem til hovedveien langs størsteparten av kartleggingsområdet. 

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Avsetninger og modelleringer tilsier at steinskred kan nå inn i kartleggingsområdet. Skredtypen er 

mest aktuell i den nordvestlige delen av kartleggingsområdet, men kan også forekomme i hele den 

vestlige delen av området, samt i området Ellingbenken i øst. På grunnlag av kjente hendelser, 

observasjoner i terrenget samt modelleringsresultater, vurderes den årlige nominelle 

sannsynligheten for steinskred å være større enn 1/5000 i deler av området. 

4.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold og NVEs flytskjema (Tabell 10) er snøskred vurdert som en aktuell 

skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred utredes videre. 

Tabell 10: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell skredtype i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, 

men også noen innslag av gran og furu. 

Skogen vurderes kun tilstrekkelig til å hindre 

utløsning av snøskred i den nedre nordlige 

delen av østlig fjellside i små partier (på 

skredavsetningene)  

Skogen vurderes ikke 

som tett nok til å 

kunne bremse 

eventuelle snøskred i 

betydelig grad. 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terreng og historisk informasjon tilsier at snøskred er en høyst aktuell prosess på Setra. Klimadata 

og beregnede ekstremnedbør-hendelser er presentert nærmere i kapittel 2.3 Klimatologiske data. 

Lokale værdata for områdene i Eikesdalen er hentet fra stasjon 61850 Eikesdalen (39 moh., i drift 
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1895-2003) og Aursjøen (869 moh., i drift fra 1950-1976). Aursjøen ligger på høyfjellet vest for 

dalføret, og antas å være representativ for temperatur-, vind- og nedbørforhold ved høyereliggende 

løsneområder for snøskred. 

I tillegg til ekstreme nedbørhendelser er det grunnlag for oppsamling av drivsnø i løsneområder 

som ligger i le i forhold til vind på høyfjellet. Vindrose for Aursjøen antyder at flere vindretninger 

gjør seg gjeldende på denne lokaliteten, med noe overveiende andel vind fra sørvest. Ifølge flere 

lokalkjente vi har vært i kontakt med i kartleggingsområdene i Eikesdalen er det hovedsakelig den 

vestlige dalsiden som forbindes med snøskred. Dette stemmer også overens med våre 

observasjoner i terreng og kart, og tilsier dermed at den vestlige til sørvestlige vindretningen, som 

er noe dominerende i vindrosen, er den styrende vindretningen for oppsamling av drivsnø i 

fjellsidene i området. Denne antagelsen styrkes også av tidligere utført skredrapport fra området 

Finnset lengst inn dalen [32], hvor vest til sør er presentert som snøførende vindretninger, og vest 

er dominerende vindretning for kuling. Dalføret er skåret ned i et slakere, undulerende 

høyfjellslandskap med store vidder og betydelig grunnlag for oppsamling av drivsnø i 

løsneområdene. På grunnlag av drivsnøforhold og utløpslengder til snøskred i området er det 

derfor benyttet større snømengder ved modellering av snøskred fra løsneområder med fall mot øst 

(hovedsakelig i vestlig dalside), enn de beregnede ekstremverdiene skulle tilsi. Selv om eksakte 

utløpslengder til historiske skred ikke er kjent, fremstår utløpslengder til modellerte skred med 

tykkelse opptil 3 m fra vestlig dalside, som troverdige. Skred fra østlig dalside er modellert med 

opptil 2 m tykkelse, da denne siden er betydelig mindre eksponert for oppsamling av drivsnø. 

Det er identifisert mulige løsneområder for snøskred på begge sider av dalen. Løsneområder er 

definert i mer eller mindre skålformede formasjoner med egnede terrenghelninger, med fokus på 

løsneområder høyt i terrenget hvor det forventes mest snø, men også med noen lavere 

løsneområder med andre utløpsretninger. Ved utvelgelse av løsneområder til modellering er det 

lagt vekt på å definere områder med stor potensiell utløpslengde, samt lavere løsneområder med 

grunnlag for noe avvikende skredretninger. I tillegg til løsneområder som er lagt til grunn for 

modelleringer finnes flere løsneområder, men som ikke vurderes som dimensjonerende for utløp til 

snøskred.  

I den østlige dalsiden er det store områder med terrenghelning mellom 30° og 45°. Da denne 

dalsiden er sterkt preget av steinsprang og ur, i tillegg til at snø i større grad driver bort fra denne 

dalsiden istedenfor å samles opp, er det lagt til grunn tynnere bruddkanter og færre løsneområder 

her. Definerte løsneområder i denne dalsiden ligger opptil 500-600 moh. og opptil 800-900 moh. i 

gjelet langs Ramnåa.  

Historiske hendelser kombinert med informasjon fra lokalkjente i området og observasjoner i 

terreng/kart tilsier at snøskred hovedsakelig er forbundet med den vestlige dalsiden, hvor store 

mengder drivsnø fra bakenforliggende høyfjellsområde samles opp. Store deler av denne består av 

bratte sva med lite potensiale for oppbygging av tykke snødekker, men høyt oppe i terrenget er det 

flere områder som utgjør gode oppsamlingsområder for drivsnø.  

Tydelige spor etter nylige snøskred ble observert på vestsiden av dalen, både i 

kartleggingsområdet Eikesdalen og på Setra. På Setra ble dette observert på viften bakenfor og 

noe nord for gården Høvelreitan (Figur 32). Definerte løsneområder i denne dalsiden ligger fra ca. 

300 moh. opptil 800-1000 moh. 
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Figur 32: Snøskredløp på viften bak Høvelreitan. Avsetningene inneholder blant annet mindre steinfragmenter 

som ligger løst oppå trestammer, noe som tyder på at avsetningene trolig stammer fra en forholdsvis nylig 

snøskredhendelse. 

Avhengig av snømengdene i løsneområdene, vil nærliggende løsneområder i noen tilfeller kunne 

«vokse sammen», eller skred fra høyereliggende løsneområder vil kunne dra med seg 

nedenforliggende løsneområder. 

Utredning av utløp 

For å avgjøre utløpslengder for snøskredene er det benyttet historiske hendelser i kombinasjon 

med alfa-beta topografisk modell samt dynamisk modell i RAMMS Avalanche på utvalgte 

skredbaner. Beregnede utløp til topografisk modell er lokalisert i nedre del av de slake urene i 

østlig dalside samt nord for kartleggingsområdet i vestlig dalside. Øvrige beregnede utløp fra 

vestlig side går ned i dalbunnen med varierende utløp i hele dalbunnens bredde.  

Østlig dalside fremstår, på bakgrunn av kjente hendelser, samtaler med lokalbefolkning og 

foreliggende klimadata, som mindre forbundet med snøskred enn vestlig dalside. Det er definert 

færre løsneområder for snøskred i denne siden, og det fremstår som at snøskred fra denne siden 

generelt har betydelig kortere utløpslengder enn snøskred fra motsatt dalside. Ved modellering av 

snøskred fra øst er det derfor lagt til grunn tynnere løsneområder enn for skred fra vest. Et av de 

inntegnede løsneområdene i øst er ikke modellert, men dette skredet vil likevel være representert 

av skred fra de to tilsvarende løsneområdene tett i tett på hver side. Modelleringene viser at 

lengste utløp til skred fra 2 m bruddkant (tilsvarende nominell årlig sannsynlighet 1/5000) fra disse 

løsneområdene i øst akkurat når grensen til kartleggingsområdet.  

Ved en kjent skredhendelse fra 1858 gikk det snøskred fra den vestlige dalsiden mot gårdene 

Einangen og Sæter. Begge gårdene ble begravd av skredet og 5 mennesker omkom. Ifølge 

lokalkjent på gården Setra, var gårdsbygningene på denne tiden lokalisert til vestlig side av dagens 

bilveg, mens det nye gårdstunet ble etablert lenger øst, for å unngå treff av nye snøskred. Et av de 

lavere løsneområdene på Setra er ikke vist modellering av, dette deler seg og følger tilgrensende 

skredbaner. 
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Inndataspekteret brukt i modellering av snøskred er presentert i Tabell 11 og i vedlegg HTabell 31. 

Modelleringer med utgangspunkt i opptil 3 m tykk bruddkant for snøskred fra vestlig dalside gir 

snøskred med rekkevidde over dagens veibane og frem til dagens gårdstun. Også vegstrekningen 

mellom Gjerangshaugen og Høvelreitan midt i kartleggingsområdet krysses av disse skredene. 

Skredtykkelser på 2 m gir utløpslengde frem til ca. 30 m vest før vegen ved Setra. Ved Høvelreitan 

er utløp til snøskred kortere enn ellers i fjellsiden, da denne lokaliteten er plassert under en 

fremstikkende bergnabb, som fører skredmasser nord og sør for gården. Kun svært små 

løsneområder omkring selve bergnabben vil kunne løsne i retning Høvelreitan. Beregnet maksimal 

3-døgns snømengde i Aursjøen og Eikesdal er i størrelsesorden 1,5 m, og tatt i betraktning 

pålagring av drivsnø vurderes 1000-årssonen å høre hjemme mellom modellerte snøskred med 2 

og 3 m bruddkant. Dette fremstår også som godt korrelert med snøskred i 1858. Da første del av 

1800-tallet er inkludert i en klimaperiode med større brefremrykninger og dannelse av nye isbreer 

etter den siste istid, vurderes hendelsen på Setra å representere et 1000-årsskred eller sjeldnere 

på den aktuelle lokaliteten.  

Det er identifisert og modellert ca. 50 løsneområder for snøskred.  

Tabell 11: Inndata brukt i modellering av snøskred i RAMMS Avalanche for delområdet Setra. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 1-3 m  

Volum løsneområder 1000 - 30000 m3  

Skog  Nei  

Størrelse  Tiny-Small  

Frekvens 300  

Høydeverdier 1000m/500m  

Stopp-moment 5%  

 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet?  

Langs østlig dalside kjenner vi ikke til hendelser hvor snøskred har nådd inn i 

kartleggingsområdet. Skredmodelleringene tilsier at løsneområder med 2 m tykkelse så vidt vil 

kunne nå inn i kartleggingsområdet ved Ramnåa i nord og ved elveforgreningen til Aura i sør. 2 m 

bruddkant vurderes til å være sjeldne skred på denne siden av dalen, og i sør vil selv ikke skred av 

denne størrelsen ha like lange utløp som steinsprang. Ved Ramnåa antas snøskred å være mer 

realistisk på bakgrunn av beliggenheten til løsneområdene. Det er derfor markert 1000- og 5000-

årssoner med snøskred som dimensjonerende skredtype her. 

Både historiske hendelser, observasjoner av avsetninger i terrenget og modelleringer tilsier at 

snøskred når inn i kartleggingsområdet, og utgjør i stor grad dimensjonerende skredtype langs 

vestlig dalside. Observerte skredløp med småstein og grus oppå veltede trær, samt med ny 

bladvekst, tyder på svært nylig snøskredaktivitet på viften vest for Gjerangshaugen (Figur 33). 

Dette skredet ser ut å ha stoppet på viften, anslagsvis ca. 30 m inn i kartleggingsområdet. 
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Figur 33: Nedslåtte trær med fersk bladvekst tyder på en nylig snøskredhendelse fra 2020/2021 (rød stiplet 

linje), oppå viften vest for Gjerangshaugen. 

Rekonstruksjoner/ simuleringer av skredhendelsen på Setra danner grunnlaget for 1/1000 sonen, 

som er plassert mellom modellerte utløp til løsneområder med 2 og 3 meters tykkelse. Det 

vurderes således at snøskred innenfor sannsynligheten på 1/1000 fra vestsiden av dalen kan nå 

ned til eller over fylkesvegen ved Setra samt langs strekningen mellom Gjerangshaugen og 

Høvelreitan. Videre vurderes det at snøskred fra vest vil kunne nå over hovedveien innenfor 

sannsynligheten 1/5000 langs mesteparten av kartleggingsområdet. 

4.3.4 Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 12) er 

jordskred vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra jordskred 

utredes videre.  

Tabell 12: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området faller innenfor NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred. Den overordnede helningen er 

>45° i store deler av fjellsiden. NGUs løsmassekart [4] viser at området stort sett består av bart fjell 

i den midtre og øvre delen av fjellsiden og skredmasser i den nedre delen, og dette stemmer godt 

overens med våre observasjoner i felt. 
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Det er ikke registrert jordskredhendelser i nærheten av området i nyere tid.  

Den østlige dalsiden er sterkt preget av urmasser fra steinsprang, med liten tilstedeværelse av 

finkornede løsmasser, unntatt muligens i forbindelse med den slake viften ved utløpet til Ramnåa. 

Under befaring på motsatt elvebredd ble det ikke observert finkornede avsetninger nederst i viften. 

Observasjoner og studier av kart og flyfoto over vestlig dalside tilsier at det er store områder med 

bare fjellparti, og kun stedvis noe løsmasser og vegetasjon i fjellsiden. Langs foten av fjellsiden er 

det hovedsakelig uravsetninger med varierende form og blokkstørrelse. Spredte forekomster av 

finere løsmasser i fjellsiden antas å bestå av et tynt dekke, og vil eventuelt kunne danne grunnlag 

for mindre utglidninger ved tilstrekkelig metning av vann, eller kunne settes i bevegelse ved treff av 

steinsprang. Forekomst av en del vegetasjon antas å kunne ha noe bindende effekt på 

løsmassene, i form av bindende rotsystem og evne til å ta opp vann fra terrenget. 

Utredning av utløp 

Jordskred fra østlig dalside vurderes som lite aktuelt, da løsmassene her hovedsakelig består av 

ur etter steinsprang. Kun øvre del av viften ved Ramnåa vurderes å kunne ha noe finere 

avsetninger kombinert med helningsvinkel opp imot ca. 25°. Viften antas å bestå hovedsakelig av 

elveavsetninger, eventuelt med noen snøskredavsetninger, hvor finmateriale på viften vil kunne 

eroderes og trekkes med av vannmasser ned mot Aura. I den vestlige dalsiden er det noen 

dreneringsveier for vann i forbindelse med nedbør og snøsmelting, men markfuktighetskart fra 

NIBIO indikerer at dette ikke kanaliseres i større løp. Det er ikke observert avsetninger etter 

jordskred eller flomskred under befaringen. Eventuelle jordskred vurderes å ha begrenset 

rekkevidde, eller å kanaliseres ned mot gjel og forsenkninger, hvor de i praksis vil eroderes av 

fluviale prosesser eller danne flomskred. 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet?  

Eventuelle jordskred vurderes å utgjøre en underordnet prosess, som enten ikke vil nå inn i 

kartleggingsområdet eller som ikke vil ha betydning for fastsettelse av faresoner. Eventuelle mindre 

utrasinger som følge av erosjonsprosesser på elveviften til Almelidbekken vil spyles ut i Aura. 

Heller ikke på elveviften vil jordskred utgjøre dimensjonerende skredtype.  

4.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred. Tabell 13 viser vurdering av skredtype i kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 13: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av 

f.eks. andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er flere gjel i fjellsidene og betydelige områder er brattere enn 45°. I den sterkt 

steinsprangpregede østlige fjellsiden vurderes sannsynligheten for utløsning av flomskred som 
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liten, mens denne prosessen er mer aktuell i den vestlige fjellsiden. Store deler av denne består 

av bart fjell, stedvis med noe vegetasjon, mens foten primært består av skredavsetninger [4]. Det 

er observert antydninger til kanaler i felt, på viften bak Høvelreitan, og dette er også synlig i 

terrengmodellen. Forekomst av en del vegetasjon i løsmasse-dekkede deler av fjellsiden antas å 

kunne ha noe bindende effekt på løsmassene, i form av bindende rotsystem og evne til å ta opp 

vann fra terrenget. 

Løsneområder for flomskred forbindes fremst med de to skredviftene i sørlig del av denne siden. 

Viftene har noe varierende helning, men er overordnet >25°. Løsneområder for flomskred antas å 

være knyttet til bekkeløpene i fjellsidene, og sannsynligheten for utløsning av flomskred anslås å 

være >1/100 i deler av kartleggingsområdet. Under befaringen og fra dronebilder observeres det 

blokk og finere skredavsetninger i gjelene. Ved mye nedbør kan disse massene mobiliseres og 

føres nedover i forsenkningene.  

Utredning av utløp 

Det er observert antydninger til blokkrygger og kanaliseringer i skredviftene i foten av den vestlige 

fjellsiden på befaring og i skyggekart. Avsetningene er noe utydelige og fremstår som ikke veldig 

ferske. Kartstudier tilsier at kanalene i all hovedsak begrenses til selve vifteformene.  

Flomskreds maksimale utløpslengder forventes er begrenset i forhold til snøskred som kan gå på 

de samme stedene. Det er modellert 10 utløp til flomskred, med tykkelser opptil 4 m (Tabell 14 og 

vedlegg H). Flomskredene vil gå i retning Høvelreitan, Gjerangshaugen og Setra, hvor de største 

modellerte løsneområdene tyder på oppbremsing nederst på viftene.  

 

Tabell 14: Inndata brukt i modellering av flomskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Finnset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0,5-4 m  

Løsnevolum 100 - 1500 m3  

Skog  Nei Det har ikke betydning for faresonene, da 

flomskred uansett ikke går over elven. 

MuXi 0,2/200  

Tetthet 2000  

Stopp moment 1000m/500m  

Stopp-moment 5%  

Erosjon Nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er vanskelig å knytte klimaanalyser direkte mot faresoner for jordskred/ flomskred med dagens 

kunnskap [2]. Flomskred vurderes å kunne gå i gjelene i vestlig dalside, og ut på skredviftene som 

allerede er til stede i kartleggingsområdet. Maksimale modellerte utløpslengder tilsvarer omtrent 

dagens skredvifter. Utløpslengdene for skredtypen er betydelig kortere enn snøskred de samme 

stedene, og skredtypen vil dermed ikke være dimensjonerende for faresonene. Flomskred 

vurderes å kunne nå inn i kartleggingsområdet, med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100, 

1/1000 og 1/5000 i deler av kartleggingsområdet. 

4.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 
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Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 15 viser vurdering av skredtype som aktuell 

prosess for kartleggingsområdet. Skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i 

dette kapittelet. 

Tabell 15: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Det er ikke informasjon angående sørpeskred i 

dalen, utenom hendelsen tilknyttet isgang sør for 

kartleggingsområdet Eikesdalen 

Nei 

Terreng Det foreligger terreng som kan være aktuelt for 

sørpeskred   

Ja 

 

Det er ingen kjente hendelser tilknyttet sørpeskred på Setra, heller ikke i de øvrige delområdene i 

Eikesdalen. Klima- og snøskredanalysene viser at det generelt er godt grunnlag for oppsamling av 

snø i de vestlige dalsidene, mens det er tendenser til avblåsning i øst. Dette kan indikere at også 

sørpeskred eventuelt vil være mest aktuelt fra vestlig dalside. Men samtidig kan snøsmelting ved 

regn og mildvær fra vest være mer intenst på østsiden, slik at sørpeskred fra østlig dalside heller 

ikke kan utelukkes. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Ved Setra er det markert et mulig løsneområde for sørpeskred ved overgangen til høyfjellsterreng 

langs bekkeløpet til Ramnåa i østlig dalside. Figur 34 viser et område med lokale utflatinger og 

myrlendt mark i forbindelse med nordlig avbøyning av elveløpet. Dette vurderes å kunne utgjøre 

oppsamlingsområde for vann i snødekket, dersom det samler seg snø i forsenkningen og dersom 

utløpet er plugget igjen. Det kan heller ikke utelukkes at vannmetning av lokale 

snøskredavsetninger i nedre deler av elveløpet også kan danne grunnlag for mulige 

sørpedannelser. Mindre sørpeskred langs elven kan ikke utelukkes, men vil fanges opp av det 

nedskårne elveleiet og gå ned på elveviften. 

Da det generelt antas liten oppsamling av snø i østlig fjellside vurderes sannsynligheten for tykkere 

snødekke med stor evne til oppsamling av vann i myrområdet på høyfjellet å være liten, slik at 

eventuelle sørpeskred vil være små og sjeldne.  
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Figur 34: Lokalt slake og myrete felt i øvre deler av Ramnåa vurderes å kunne utgjøre oppsamlingspunkt for 

vann og metning av ev snømasser, dersom utløpet er demmet opp av eventuelle snømasser [33]. Eventuelt 

sørpeskred vil gå ned i elva eller helt/ delvis spyles over fjellformasjonen foran, for deretter likevel å 

kanaliseres til elveløpet. Bildet er mot sørøst [33]. 

I vestlig dalside vurderes det ikke å foreligge spesielt egnede områder som kan utgjøre 

kildeområde for sørpeskred. 

Utredning av utløp 

Et eventuelt sørpeskred fra øvre deler av løpet til Ramnåa i øst, eventuelt ved vannmetning av 

lokale snøskred som tetter bekkeløpet lenger ned, vil enten følge det dypt nedskårne bekkeløpet 

ned til Aura, langs samme trasé som modellerte snøskred fra toppen av gjelet. Eventuelt vil større 

eller mindre deler av skredet spyles ned til en markert sprekkedal i forlengelsen av Ramnåbotnen 

hvor de igjen vil bli ført inn til det samme gjelet (Figur 34).  

Når sørpeskred inn i kartleggingsområdet? 

Eventuelle sørpeskred fra slakere myrområder i øvre deler av Ramnåa i østlig dalside, eller i 

forbindelse med lokale snøskredavsetninger i nedre deler av elvegjelet vil kunne følge det dypt 

nedskårne gjelet helt ned til viften som er avgrenset mot bebyggelse og innmark av elven Aura i 

dalbunn. Vifteformasjonen vurderes hovedsakelig å være dannet ved elve- og flomprosesser, selv 

om snøskred og sørpeskred ikke kan utelukkes her. Hele vifteformasjonen er omfattet av faresoner 

på grunnlag av modellerte snøskred, som vurderes å utgjøre dimensjonerende skredtype for denne 

lokaliteten. 

Eventuelle sørpeskred fra slakere myrområder i øvre deler av Ramnåa eller i forbindelse med 

lokale snøskredavsetninger i nedre deler av elvegjelet vil kunne følge det dypt nedskårne gjelet helt 

ned til viften som er avgrenset mot bebyggelse og innmark av elven Aura i dalbunnen. 

Vifteformasjonen vurderes hovedsakelig å være dannet ved elve- og flomprosesser, selv om 

snøskred og sørpeskred heller ikke kan utelukkes her. Hele vifteformasjonen er omfattet av 

faresoner på grunnlag av modellerte snøskred, som i større utstrekning vurderes å kunne ha stort 

skadepotensiale. Sørpeskred vurderes å kunne nå ned til kartleggingsområdet med årlig nominell 

sannsynlighet større enn 1/5000, men mindre enn 1/1000.  

4.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

I delområdet Setra vurderes at alle typer skred utgjør en fare ved en eller flere lokaliteter innen 

kartleggingsområdet, og stedvis er det forholdvis kompleks skredfaresituasjon.  
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Det vurderes at skred fra østlig dalside ikke utgjør en fare for bebyggelsen. Fra denne dalsiden 

vurderes hovedsakelig steinsprang å utgjøre dimensjonerende skredtype, unntatt på viften til 

Ramnåa, som vil kunne være utsatt for snøskred, flomskred og eventuelt sørpeskred. Lengst i sør 

er flogstein fra steinsprang dimensjonerende for sjeldne skredhendelser, mens øvrige 

steinspranghendelser vurderes å nå kartleggingsområdet med sannsynlighet mindre enn 1/5000.  

På vestlig side vurderes at snøskred kan gå langt ut på dyrket mark og helt frem til, eller over 

hovedveien på 1/1000 sannsynlighet. Det vurderes at bygninger på Høvelreitan og Setra kan være 

utsatt for snøskred med større sannsynlighet enn 1/5000. Også like sjeldne steinskred utgjør 

dimensjonerende skredtype for vestlig side på Setra. 

Flomskred vil kunne nå ut på viftene i vest med årlig nominell sannsynlighet 1/5000, og på den 

sentrale viften i vest med nominell årlig sannsynlighet 1/5000 1/1000 og 1/1000, men vil ikke 

utgjøre dimensjonerende skredtype i kartleggingsområdet.  

Sørpeskred vil kunne nå ut på viften til Ramnåa med sannsynlighet større enn 1/5000 men mindre 

enn 1/1000. Jordskred vurderes å være en underordnet prosess, som vurderes å gå over til 

flomskred og følge de samme kanalene.  

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 35 og i Vedlegg 1E. Totalt er det 2 bolighus 

som ligger innenfor 1/5000 års faresoner, der snøskred og steinskred utgjør dimensjonerende 

skredtype. Innenfor 1/1000 og 1/100 års faresoner er det ikke lokalisert noen bolighus. 

  
Figur 35: Faresonekart for delområdet Setra. 

4.3.8  Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Sweco er ikke kjent med andre skredfarevurderinger på Setra.  

4.3.9 Andre farer 

Kartleggingsområdet Setra ligger i et område med flere utpregede ansamlinger med store til svært 

store blokker ansamlet som øyer, tunger eller spredte enkeltblokker i dalbunn. Flere av disse tolkes 

som tidligere fjellskred, som i større eller mindre grad stikker opp over finere avsetninger på 

elvesletten. Den mest markante av disse avsetningene innenfor kartleggingsområdet, befinner seg 

ved gården Setra. Denne grove uren antas å ha en sammenheng med den forrevne fjellsiden på 

nordsiden av Storhammaren, samt den svært grove uren under denne hammeren, som i stor grad 

ser ut til å bestå av svært grove blokker/bergparti med opprinnelse i Storhammaren. På skyggekart 
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observeres det også flere «ruglete» ansamlinger på elvesletten innenfor kartleggingsområdet, som 

kan være tegn på tidligere aktivitet av større steinskred/ fjellskred.  

Studier av data på InSAR [34] viser tegn til deformasjon i et større parti langs nordsiden av 

Storhammaren. Det er registrert ca. 12 cm vertikal deformasjon i perioden 2015-2020 for datasettet 

«Descending 1», Figur 37. Liten tilstedeværelse av vegetasjon antyder at den målte deformasjonen 

kan tilskrives bevegelser i selve bergmassen.  

Ved studier av flyfoto og skyggekart observeres avgrensede baksprekker oppå bergpartiet, 

tilsynelatende mer eller mindre parallelt med den stupbratte, nordlige siden til Storhammaren (Figur 

36).  

 

Figur 36: Flyfoto fra datasettet Møre 2014. Baksprekk i fjellsiden til Seteraksla markert med røde piler, og 

potensielt parti for fjellskred er indikert med stiplet linje. 
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Figur 37: InSAR data [34] over ustabilt fjellparti på Setra. Datasettet Descending 2 viser 120 mm deformasjon 

fra 2015-2020. 

 

4.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Steinsprang med utløpslengde utenfor viftene antas i stor grad å være ryddet bort, slik at 

observasjonsgrunnlag i terrenget for vurdering av sjeldnere utløpslengder/ sjeldnere 

skredhendelser blir noe usikker. 

Dynamikk og utløpslengder til steinskred vil i stor grad avhenge av skredets og skredblokkenes 

dimensjon og oppsprekkingsgrad. Det er lagt til grunn tidligere tilbakeregninger for kjente 

steinskred, men i praksis vil det alltid hefte en del usikkerhet angående fastsettelse av 

utløpslengder til kommende steinskred. 

Eksakt plassering av tidligere bygningsmasse og utløpslengde til historiske skred på Setra er ikke 

kjent. Snømengder lagt til grunn i modelleringene vurderes å gi realistiske utløpslengder, men dette 

er vanskelig å fastslå sikkert, grunnet faktorer nevnt over.  

Det er ikke observert avsetninger etter jordskred, men det betyr ikke nødvendigvis at jordskred ikke 

har forekommet i området. Jordskred fremstår derimot som en underordnet prosess, som ikke vil 

utgjøre dimensjonerende skredtype. Det er heller ikke observert ferske spor etter flomskred i 

området, kun antydning til mindre kanaler. Selv om det antas å være en viss grad av 

flomskredaktivitet i området vurderes denne som underordnet andre prosesser. Den eventuelle 

effekten av skog, i form av bindende rotsystemer og opptak av vann fra terrenget er usikker, men 

vurderes som ikke irrelevant. 
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4.3.11 Anbefalte tiltak 

Det anbefales videre undersøkelser for avklaring av stabiliteten til fjellpartiet ved Storhammaren/ 

Seteraksla.  

Det er ingen boliger som ligger innenfor faresoner 1/100 og 1/1000. Derfor er det ikke behov for 

tiltak mot skred ved dagens situasjon. 
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5 Område 2 – Finnset 

5.1 Områdebeskrivelse 

Finnset er ca. 600 m langt og 300 m bredt kartleggingsområde ved innerste gården i Eikesdalen 

(Figur 38). Det er spredt bebyggelse innenfor området, i form av eneboliger, hytter/støl samt 

landbruksbygninger. Hoveddelen av kartleggingsområdet har flatt til slakt hellende terreng mellom 

182 og 188 moh.  

Ved påvirkningsområdet i øst stiger terrenget bratt opp med en stor ur under steile klipper, deretter 

går terrenget over til slakere høyfjellsterreng (Figur 39). Nedre del av uren har 25° helning eller 

mindre, mens øvre del av uren har mellom 30° og 40° helning. 

I påvirkningsområdet i vest (Figur 38) stiger terrenget jevnt opp mot en sæter rett utenfor den 

sørøstlige delen av kartleggingsområdet. Denne siden ligger langs utløpet til Gravdalen, med SSV-

NNØ orientering. Generelt stiger terrenget bratt opp mot overgangen til et slakere høyfjellsterreng 

ved 800-1000 moh., hvoretter terrenget overgår til mer moderat helning. Dalsiden er i tillegg sterkt 

preget av en markert bergvegg med orientering N-S og overordnet 30-40° helning. Bergveggen ser 

ut til å være dannet langs en større struktur i berget. Denne formasjonen med bratte klipper ligger 

høyt i terrenget i sør, mens den når helt ned mot kartleggingsområdet i nord. Videre strekker seg 

vestlig påvirkningsområde opp til Gravdalen med omliggende topper. 

 

Figur 38: Oversiktskart over området Finnset. 
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Figur 39: Finnset og fjellsiden mot øst. Fotomontasje av ulike dronebilder. 

 

 Figur 

40: Finnset og fjellsiden mot vest. I underkant av elven Breimegå ved Sauhaugen ligger en nord-sørlig 

bergskrent, som deler opp fjellsiden i høyden i dette området. Foto: Viggo Finnset. 
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5.2 Grunnlagsmateriale 

5.2.1 Aktsomhetskart 

Figur 41 viser aktsomhetskart for området. NVEs aktsomhetssoner for snøskred og for steinsprang 

dekker hele påvirkningsområdet og kartleggingsområdet. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred 

dekker også store deler av området, unntatt sentrale deler av jordet øst for elven.  

 

 

  

Figur 41: Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred (nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på 

Finnset. Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang (NGI) er ikke utarbeidet for området. I 

aktsomhetskart for snøskred er det markert én skredhendelse. 

5.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS- terrengmodell med oppløsning 0,66 fra Statens kartverk, med terrengskygge 

[25] og terrenghelning [26] i vurderingene. Benyttet terrengmodell er vist i Tabell 15. For 

modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet kartdata sammenstilt av 

Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bruk av bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro.  

5.2.3 Historiske skredhendelser 

Det er registrert én skredhendelse innenfor kartleggingsområdet i NVEs skreddatabase [24], 

markert i NVE sin skredhendelses-database som vist i Figur 42. Denne hendelsen beskriver et 

snøskred ved samme tidspunkt som skredhendelsene på Setra, 13. april 1858. Teksten under er 

registrert om hendelsen i skreddatabasen til NVE, og hendelsen er omtalt i flere artikler på nett [35, 

36].  

«Nesset kommune, Eikesdalen. Samtidig med ulykkene på Sæter og Einangen den 13. april 1858, 

gjekk også eit stort snøskred på nabogarden Finnset. Skredet tok her hus og buskap, men ikkje 

folk.»  

Det har ikke vært mulig å oppdrive konkret informasjon angående denne hendelsen. Siden dette 

representerte en hendelse med relativt heldig utgang sammenlignet med de mange skredulykkene 

med dødelig utgang i regionen 12-13 april 1858, antas skredet på Finnset å ha blitt lite omtalt og 

etter hvert glemt av lokalbefolkningen. Ifølge informanter brant samtlige bygninger på Finnset ned i 
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1928, hvorpå gårdene ble gjenreist på samme sted. De enkelte bygningene ble likevel ikke plassert 

helt likt som før brannen. Bilder fra før brannen (Figur 43 og Figur 44) viser at de gamle 

bolighusene var plassert på langs med dalføret, mens de nye bolighusene ble plassert på tvers av 

dalen. Fjøs/ driftsbygninger var plassert lengst i sørvest og i nordøst, slik som i dag (Figur 45). På 

grunnlag av teksten om at skredet tok «hus og buskap, men ikkje folk», antas at fjøs/ driftsbygning 

har vært berørt av skred. De samtidig skredrammede gårdene Setra og Einangen, lenger ned i 

dalen, var plassert tett opptil den vestlige dalsiden. Skredene som rammet disse gårdene må ha 

kommet fra vest, hvilket også generelt er den mest skredutsatte siden i Eikesdalen. De største og 

fleste løsneområdene på Finnset ligger også i sørvestlig dalside (kapittel Snøskred).  Bygning tatt 

av skred antas å være den sørlige fjøsen, som er bygningen lengst til høyre i Figur 43 og nærmest 

elva i Figur 44. Det er derimot motsigelsesfullt at det ifølge eldre kilder var dyrene til den nordligste 

gården som ble rammet av skredet. Det foreligger ikke kunnskap om hvorvidt det kan ha eksistert 

flere/ andre bygninger med andre plasseringer på Finnset før skredulykken i 1858, eventuelt om 

buskapen fra den nordlige gården av en grunn var plassert hos naboen i sør 

 

 

 

Figur 42: NVE skredhendelser i området Finnset. 
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Figur 43: Finnsetgårdene før brannen 1928. 

 

Figur 44: Bildet viser foto av Finnsetgårdene i 1924. Kjerrebroen over elven eksisterer fortsatt.  
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Figur 45: Finnsetgårdene etter gjenoppbygning, ca. 1965-1970 [37]. 

Lokale informanter kan i tillegg fortelle om steinsprang som tok stølsvei ved Finnset-stian, nord for 

kartleggingsområdet, i 2020 eller 2021. Det ble også informert om et steinsprang som landet i 

elven ca. 1980, også dette nord for kartleggingsområdet. 

Utover dette er det ikke funnet informasjon om ytterligere historiske skredhendelser i tilknytning til 

området. 

5.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Norconsult har utført skredfarevurderinger for en reguleringsplan, på oppdrag av Eikesdalen Alpin 

AS i 2015 [32]. Områder på Finnset ble i denne forbindelsen kartlagt med tanke på etablering av 

hyttetomter. Her blir bl.a. partiet Slettskredene i skråningen sør for kartleggingsområdet nevnt som 

mulig løsneområde for snøskred, og det blir antatt at skredet i 1858 gikk her. 

5.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Lengst øst i kartleggingsområdet er det ca. 20 m med erosjonssikring langs nordsiden av elven, 

Figur 46. Sweco er ikke kjent med at det foreligger noen form for skredsikring i området utenom 

denne.  
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Figur 46: Erosjonssikring langs elven Aura. 

5.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som granittisk gneis. 

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser at de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs elven Aura) består av breelvavsetninger. Uren øst i kartleggings- og 

påvirkningsområdet er kartlagt som skredmateriale. 

I vest er det kartlagt usammenhengende eller tynt morenedekke i nedre del av fjellsiden, og bart 

fjell eller skredmateriale høyere opp, i sørvest, mens det er skredmateriale og bart fjell mot nord. 

Øverst i høyfjellet er det igjen et tynt morenedekke og enkelte forekomster med elve-

/breelvavsetninger (Figur 47). 

Det er ikke markert muligheter for marin leire innenfor kartleggingsområdet, men i nedre del av 

fjellsiden i nordlig del av vestlig påvirkningsområde er det markert middels mulighet for marin leire. 
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Figur 47: Løsmassekart NGU [4] for området Finnset. 

5.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen. Som på Sætra, lenger ute i dalen, ser det ut som skogen 

generelt har tetnet til i dalsidene, spesielt på sør-sørvestsiden av kartleggingsområdet. 

På flybilder fra 1971 fremkommer en skredhendelse øst for stølen på Gjerdalia i sørvestlig fjellside 

(Figur 48). Hendelsen er noe kanalisert, og noe i grenseland mellom jordskred og flomskred. 

Lengst vest i samme bilde fremkommer en tilsynelatende skredhendelse i område som i dag har 

tett skog.  

Figur 49 viser flybildeserie i nedre del av skredviften i østlig delområde. Eikesdalsvegen 3176 

ligger ned til venstre. Bildet viser skredaktivitet i flomskredløpene sør for viften, men også et mindre 

område med nedslåtte trær på en ryggformasjon i viften. 
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Figur 48: Skred øst for støl ved Gjerdalia. Innmarken på stølen ser ut til å være ryddet for stein, i motsetning til 

omliggende terreng med spredte blokker. Oppe til venstre i bildet fremkommer furer i terrenget, tilsynelatende 

som følge av skredaktivitet [23]. 

 

Eresfjord-Eikesdal 1971 Nesset 2008 Møre 2019 

   

Figur 49: Nede til venstre i bilde fra 1971 viser aktivitet i skredløpene sør for Eikesdalsvegen 3176 samt 

nedslåtte trær langs en bane i nedre del av ur (venstre). Bilde fra 2008 viser at uren i denne delen har en 

nokså jevn overflate. Bilde fra 2018 viser tiltagende tetthet av løvskog i dette partiet [23]. 

5.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at det for det meste er løvskog i området, med noe 

innslag av granskog og furuskog. I det vestlige påvirkningsområdet er det et område med granskog 

i foten av fjellsiden og et område det er bart for skog. Tregrensen er varierende i vest, og strekker 

seg mot toppen av påvirkningsområdet (ca. 800 moh.) i den sentrale delen, og ned til ca. 300 moh. 

i den sørlige delen. I det østlige påvirkningsområdet er det et område uten skog i den nordlige 

delen i foten av fjellsiden. Tregrensen er noe varierende, men ligger rundt 370-550 moh. i fjellsiden. 

Kronedekningen er høyere i de lavereliggende områdene i fjellsiden, Figur 50. 

Kronedekningen i det vestlige påvirkningsområdet er generelt noe lavere enn i det østlige 
påvirkningsområdet. I vest ligger kronedekningen gjennomsnittlig på 70% i nedre del av fjellside og 
på 20% mot toppen av tregrensa. I den østlige fjellsiden anslåes det at kronedekningen ligger rundt 
90%. Stammetettheten for trær med en DBH på 16cm er relativt lav for både vestlig og østlig 
fjellside (i intervallet 0-200 trær/hektar). Det er tydelig større stammetetthet lenger nede i begge 
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fjellsidene enn oppover i terrenget. I vestlig fjellside ved Aursjøvegen er det et område med 
stammetetthet på ca 900 trær/hektar og i østlig fjellside på de store skredviftene er 
stammetetteheten stedvis rundt 500 trær/hektar for DBH 16cm. 

 

 

Figur 50: Oversiktskart over skog i området Finnset, NIBIO [13]. 

5.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 51 og Figur 52. 

Kartet viser at høyfjellet i vest drenerer ned den hengende U-dalen til Gravdalsvatnet og Breimegå 

hvor dalen åpner seg og går gradvis brattere nedover i retning vestligste del av 

kartleggingsområdet, hvor Breimegå renner inn i Aura. Dalsiden sør for Finnset har flere 

dreneringsveier som renner sammen til to mindre elver inn mot Aura, like sør for 

kartleggingsområdet. Østlig fjellside har flere dreneringsveier mot sørvest. Flere av disse samles 

nær yttergrensen til kartleggingsområdet og konsentreres på jordene sentralt på Finnset. 
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Figur 51: Markfuktighetskart og drenering i området Finnset, østlig fjellside, NIBIO [31]. 

 

Figur 52:. Markfuktighetskart og drenering i området Finnset, vestlig fjellside, NIBIO [31]. 

5.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] er presentert for hver 

skredtype, og kun aktuelle skredtyper er utredet videre.  
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5.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold og avsetninger, samt NVEs flytskjema, er steinsprang vurdert som en 

aktuell skredtype i kartleggingsområdet (Tabell 16), og skredfaren for steinsprang utredes videre. 

Tabell 16: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang. 

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45 grader i 

fjellsiden over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Det er identifisert en rekke mulige løsneområder i stedvis svært bratte partier i fjellsidene over 

kartleggingsområdet. Løsneområdene finnes fra ca. 300-1000 moh., og strekker seg høyest i den 

østlige fjellsiden.  

I den østlige fjellsiden (Figur 39) ligger alle løsneområdene over tregrensen. Det finnes store 

løsneområder for steinsprang, konsentrert fra ca. 450-1000 moh. i fjellsiden opp mot 

Ramnåhøgdin. Fjellveggen i øst fremstår som skåret inn i terrenget fra Trekanten i sør til 

Høgbakken i nord, mens fjellsidene sør og nord for dette har et jevnere tverrsnitt. Det 

underliggende terrenget er preget av to store skredvifter, som strekker seg opp til ca. 550 moh., 

dvs. med en høyde på ca. 400 m, og rotpunktene til de to viftene er lokalisert til to skar/hjørner 

langs fjellveggen. Det mest fremtredende sprekkesystemet utgjøres av foliasjonen, som ligger med 

moderat fall innover i fjellsiden (Figur 53). Det er også et sprekkesett omtrent parallelt med 

fjellsiden samt et vertikalt sprekkesett normalt på dette, dvs. innover mot fjellsiden, et tilnærmet 

vertikalt sprekkesett og et subhorisontalt sprekkesett med fall mot sør. 

 

Figur 53: Detalj fra rotpunktet til den nordlige viften i østlig påvirkningsområde. Foliasjonen (rødt) innover i 

fjellsiden observeres tydelig, samt steinsprangavsetninger i form av små bergfragmenter. Det er også 

sprekkeplan omtrent parallelt med fjellsiden (grønt) og bratte sprekkeplan innover i berget (blått). 
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I den vestlige fjellsiden ( 

Figur 

40) er løsneområdene noe mer spredt, og ligger fra 200-700 moh. dels i vestsiden til Knøken, dels 

fra den bratte nord-sørlige bergskrenten under Sauhaugen og ellers generelt i brattsidene 

oppunder høyfjellet. Hoveddelen av løsneområdene befinner seg under tregrensen. Generelt er 

denne siden preget av eksfoliasjonssprekker, ofte med overheng der de kuttes av sprekker normalt 

på eksfoliasjonen i underkant av større og mindre flak. Det er også et tilnærmet vertikalt 

sprekkesett innover i fjellsiden, som er noe mindre fremtredende, i tillegg til tilfeldige 

sprekkeretninger.  

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50°, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter mindre enn noen få meter vil 

dermed ikke komme frem i kartet, men disse ansees å være lite vesentlige for fastsettelse av 

faresoner i kartleggingsområdet.  

Utredning av utløp 

Vurdering av utløp til steinsprang baserer seg på avsetninger i terreng, kombinert med resultater 

fra modellering. Det må tas høyde for at blokker kan være fjernet ved opparbeiding av 

jordbruksareal og opprydding etter skredhendelser i kartleggingsområdet.  

Den store tilstedeværelsen av svært grove blokker i nedre del av urene i øst, kombinert med den 

lave helningsvinkelen til terrenget og lite tegn til skredaktivitet i enkelte områder i nedre del av uren, 

tolkes som indikasjoner på at hoveddelen av denne uren er dannet ved større skredprosesser som 

fjellskred eller steinskred. De brattere, øvre delene av uren fremstår som mer karakteristisk for 

steinsprang, som antas å i større grad ha preget øvre deler av skråningen. Grove urmasser i nedre 

deler av urene nordøst på Finnset kan forventes å ha bremsende effekt på steinsprang, slik at 

rekkevidden til steinsprang ikke antas å nå helt til urfoten.  

Nedre del av terrenget i den vestlige dalsiden er preget av morene og ur. I området rundt stølen i 

sør er løsmassene kartlagt som morene. Det ligger spredte blokker fra antatt dels morene og dels 

steinsprang i terrenget, unntatt i bakkene rundt/nedenfor selve stølen, hvor terrenget fremstår som 

ryddet for stein. Flyfotostudier (Figur 48) viser skredavsetninger fra den bratte hammeren nord på 

Knøken, som er nærmest sammenhengende ned til Aursjøvegen. Vest for stølen er det deretter 

spredte steiner i terrenget ned til dalbunn, slik situasjonen antas å ha vært også på innmarken til 

stølen før rydding. Langs kanten til jordet lenger vest forekommer stedvis svært store blokker, med 

opp mot 10-15 m lengde (Figur 54). Disse vurderes å ha opprinnelse i eller nær et dypt skar i den 

bratte, nord-sørlige berghammeren ca. 100 m sørvest for lokaliteten. Det ligger også store blokker 

langs nedsiden av Aursjøvegen.  
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Lengst nord i denne dalsiden er det avsetninger vi tolker som fjellskred, avsatt i tungeform 

(Mofonna) utover dalbunnen, og med stor andel grove blokker i størrelsesorden 6-10 m i diameter. 

Grove avsetninger ute på elvesletten i dette området tolkes også som fjellskredavsetninger, delvis 

overleiret med finere avsetninger forbundet med elveprosesser. Mofonna utgjør en svært ru 

terrengtype, som antas å ha en sterkt dempende effekt på utløpslengden til steinsprang.  

 

Figur 54: Store blokker fra Aurdalsvegen og ned til opparbeidet jordbruksmark. Den midterste pilen markerer 

en anslagsvis ca. 15 m høy blokk i skogen bak landbruksbygning. 

For å belyse mulige utløp til steinsprang er det utført steinsprangsimulering med Rockyfor3D 

(Tabell 17). Skogen anses ikke å ha betydelig bremsende effekt på steinsprang, og modelleringer 

er utført uten skog. Skogen i området er forholdsvis lite tett og trærnes verdier for stammediameter 

i brysthøyde (DBH) vurderes ikke tilstrekkelig til å ha beskyttende effekt mot steinsprang i ulike 

blokkstørrelser [22]. Det er hovedsakelig løvskog i området. For blokker større enn 5m3 har skog 

ingen dokumentert effekt på steinsprang.  

 

Tabell 17: Inndata brukt ved modelleringer av steinsprang i Rockyfor3D for delområdet Finnset. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig modell (1 m 
oppløsning) ved hjelp av «bilineær interpolasjon» i ArcGIS 
Pro. 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 
m3) 

 

Blokkform Rektangulær  

Antall simuleringer per 
startcelle 

100  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Skog nei  

 

Modelleringene tyder på at steinsprang er aktuelt langs mesteparten av påvirkningsområdene. I 

øst blir de modellerte skredløpene i ganske stor grad kanalisert, og får utløpslengder langt ut på 

flat mark, hvilket tilskrives tendensen til at modellen gir for lange utløp i kanaliserte skredbaner. 

Videre tyder modellerte steinsprang på at et 130 m bredt område på den sørligste viften i liten eller 

ingen grad vil være utsatt for steinsprang, da steinsprang vil føres ut i retning de ytre delene av 
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viften. Modelleringene antyder at steinsprangløp bøyer av og går ut forbi en tydelig ryggformasjon 

lengst i sør. Ryggformasjonen ser dermed ut til å ha beskyttende effekt mot steinsprang på 

terrenget under. 

I vest tyder modelleringer på at steinsprang bremses opp i den grovkornede Mofonna, slik at de 

ikke når igjennom denne uren. Videre sørover, frem til jordet midtveis langs kartleggingsområdet, 

vil steinsprang antagelig gå helt ned i elven, og på selve jordet antydes at de stopper 40 m utpå 

flaten. Steinsprang lagt ut på flaten her antas å dreie seg om sjeldne hendelser med nominell årlig 

sannsynlighet 1/1000 og 1/5000, mens bunn av uren antas å utgjøre 1/100-grensen. Steinsprang 

ser stort sett ut til å nå ned til elven i dette området. 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang i kartleggingsområdet er større 

enn 1/1000 og 1/5000 i deler av kartleggingsområdet, og at sannsynligheten er størst sør i østlig 

kartleggingsområde, samt i overgangen mellom de to viftene i øst. I vestlig kartleggingsområde 

utgjør elven en effektiv barriere som hindrer det aller meste fra å gå over til motsatt side.  

Andre skredtyper enn steinsprang vurderes derimot å være dimensjonerende for faresoner i 

området. 

5.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Det forekommer terrengformer og sprekkesett som muliggjør avløsing av større bergparti som kan 

rase ut som et steinskred i flere deler av området. Noen steder er fjellsidenes form og avsetninger i 

kartleggingsområdet indikatorer på tidligere stein- eller fjellskredaktivitet. 

Tabell 18 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 18: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Helningen til fjellsidene kombinert med bergmassens sprekkeorienteringer tilsier at det kan løsne 

større partier. Begge sider av dalen er det tegn som kan indikere tidligere aktivitet av større 

steinskred og eventuelt fjellskred. I den østlige fjellsiden tyder grovblokkig og slak nedre del av 

uren på at denne delen av uren består av avsetninger fra større skred, som store steinskred 

og/eller fjellskred. Berghammeren på denne siden har store dimensjoner, og mindre steinskred må 

kunne forventes, men det er ikke observert noe konkret, større parti, på dronebilder eller i 

kartmateriale, som tilsier at det vil løsne større steinskred i fjellsiden. Den hakkete, nordlige delen 

av fjellsiden fremstår som mest sannsynlig kildeområde for utløsning av steinskred (Figur 55), som 

forventes å kunne utløses langs sprekkesett parallelt eller tilnærmet parallelt med fjellsiden, 

eventuelt kombinert med bratte sprekkesett innover fjellet. 
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Figur 55: Nord i østlig påvirkningsområde følger øvre deler av fjellsiden ulike sprekkeorienteringer, slik at den 

fremstår som hakket. Noen aktuelle bergparti er markert med piler. 

Strukturer synlige i terrengmodell samt avsetninger i terrenget tilsier at den bratte, nord-sørlige 

berghammeren i vestlig påvirkningsområde kan utgjøre et sannsynlig kildeområde for steinskred 

(Figur 54). I de høyere delene av fjellsiden finnes det utpregede eksfoliasjonssprekker, som 

teoretisk sett kan danne glideplan for større utglidninger. Det observeres store blokker i den 

nordlige delen av den vestlige fjellside (Figur 56: Noen mulige lokaliteter for utløsning av større 

steinsprang/mindre steinskred, vestlig dalside.  

 

Figur 56: Noen mulige lokaliteter for utløsning av større steinsprang/mindre steinskred, vestlig dalside. 

Utredning av utløp 

Steinskred i østlig fjellside antas til en viss grad å bli bremset av uren, men større steinskred må 

også antas å ha rekkevidde langt ned mot eller forbi urfoten.   
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Det er observert svært grove blokker bak jordet, sentralt i den vestlige fjellsiden. De største 

blokkene antas å komme fra den bratte nord-sørlige berghammeren som ligger nærmest dette 

området, med det kan heller ikke utelukkes at steinskred kan ha kommet lenger ovenfra. 

Det er utført modelleringer av steinskred i Rockyfor3D for å undersøke utløp for steinskred. Det er 

benyttet større blokkstørrelser enn for steinsprang i modelleringen, og parameterne som er 

benyttet er listet i Tabell 19. Fremgangsmåten som er benyttet ansees for å være beheftet med stor 

usikkerhet, men har likevel vist seg å stemme forholdsvis bra med to tidligere steinskredhendelser 

med kjente utløp på 5-10 000 m3 fra Gudvangen i 2016 og Hylsdalen i 2015.  

Tabell 19: Inndata brukt ved modelleringer av steinskred i Rockyfor3D for delområdet Finnset. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig modell (1 m 
oppløsning) ved hjelp av «bilineær interpolasjon» i ArcGIS 
Pro. 

Blokkstørrelse 4*4*4m (64 m3)  

Blokkform Rektangulær  

Antall simuleringer per 
startcelle 

100  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Skog nei  

 

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Skredavsetninger, formen på fjellsiden og modelleringer antyder at steinskred når inn i 

kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinskred er større 

enn 1/5000 i deler av området, men mindre enn 1/1000 og 1/100 i hele kartleggingsområdet.  

Skredtypen vil være dimensjonerende for faresone 1/5000 i foten av uren på østlig dalside, i 

øvrige deler av kartleggingsområdet vil andre skredprosesser utgjøre dimensjonerende skredtype. 

5.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold og NVEs flytskjema (Tabell 20) er snøskred vurdert som en aktuell 

skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred utredes videre.  

Tabell 20: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i 

vurderingsområdet, men også stedvis 

forekomster med barskog. Skogen 

vurderes ikke tilstrekkelig til å hindre 

utløsning av snøskred i løsneområdene 

for snøskred. Skogen vurderes ikke som 

tett nok til å kunne bremse eventuelle 

snøskred i betydelig grad.  

Ja 
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Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Lokale klimaanalyser for områdene i Eikesdalen, er utredet i kapittel 2.3 Klimatologiske data. Data 

fra de presenterte målestasjonene antas i all hovedsak å være representative for alle områdene i 

Eikesdalen. Det er én registrert snøskredhendelse på Finnset, tilknyttet skredhendelsene på flere 

gårder i regionen, bl.a. Setra og Einangen 13. april 1858. Også på Finnset ble hus og buskap, men 

ikke folk, tatt av skred denne dagen. Skredhendelsene i 1858 er den eneste kjente hendelsen ved 

området og vurderes å være et skred med sannsynlighet på mindre enn 1/100. Vi antar at dette 

tilsvarer et skred med årlig nominell sannsynlighet på ca. 1/1000. 

Det er definert noen få løsneområder for snøskred i den østlige dalsiden til Finnset, der noen er 

lokalisert i finkornede avsetninger øverst i den store uren, mens noen er lokalisert til hyller i 

bratthammeren over uren. Det er også markert løsneområde for snøskred i forbindelse med en 

bratt engmark, lokalt i Storura. Generelt preges ellers denne avsetningen av mer eller mindre 

storblokket ur med stor ruhet, som forventes å forankre snødekket.  

I den vestlige dalsiden er det definert en mengde mulige løsneområder i ulike høyder i dalsiden, 

der de høyeste er plassert like oppunder høyfjellet eller oppunder utløpet til Gravdalen, mens noen 

er plassert på hyllen over den nord-sørgående, bratte berghammeren. Vestlige vinder antas å føre 

store mengder drivsnø fra høyfjellsterrenget og Gravdalen, ned til denne dalsiden. 

Det antas, på bakgrunn av klimaanalysene og lokal informasjon, at de vestlige løsneområdene 

generelt vil samle større snømengder og være mer forbundet med snøskredaktivitet enn 

løsneområdene i den østlige siden, hvor snø i større grad vil blåse av istedenfor å samle seg. Også 

løsneområder i øst antas å kunne føre til snøskred, men at disse generelt representerer sjeldnere 

og mindre hendelser enn snøskred fra løsneområder i vestlig dalside. Generelt antas også at det 

går snøskred i begge dalsidene bortimot hver vinter så vidt snømengden er tilstrekkelig, men at de 

fleste skred har lite volum og liten rekkevidde og derfor ikke berører bebodd areal i dalen. Det 

hersker lite tvil om at skredhendelsen i 1858 var knyttet til den vestlige dalsiden, tilsvarende 

skredhendelsen på Setra samme dag.  

Utredning av utløp 

Det er ikke observert spor etter snøskred i terrenget på Finnset, og det er heller ikke blitt fortalt om 

noen nyere snøskredhendelser ut over hendelsen fra 1858.  

For å undersøke skredbaner og utløpslengder for snøskred på Finnset er det benyttet historiske 

hendelser i kombinasjon med alfa-beta topografisk modell samt dynamisk modell i RAMMS 

Avalanche på utvalgte skredbaner. Det er identifisert og modellert ca. 40 løsneområder for 

snøskred, langt flest i den vestlige dalsiden. Beregnede utløp til topografisk modell er lokalisert i 

nedre del av de slake urene i østlig dalside samt nord for kartleggingsområdet i vestlig dalside. 

Øvrige beregnede utløp fra vest går ned i dalbunnen med varierende utløp i hele dalbunnens 

bredde.  

Inndata benyttet i RAMMS-modelleringen er angitt i Tabell 21 og i vedlegg H. Historikken med 

utgangspunkt i skredhendelse mot bebyggelsen på Finnset, som har beliggenhet midt i dalbunn, 

tilsier store snømengder i løsneområdene. Det er modellert med utgangspunkt i opptil 3,5 m tykke 

løsneområder i vestlig dalside og opptil 2 m i østlig, grunnet klimatiske forhold. Den vestlige 

dalsiden, som antas å samle mest snø, har også mange og store løsneområder. Modelleringene 

fra denne dalsiden går derfor generelt langt ut fra fjellsiden. De største modellerte snøskredene 

omkranser tett den sørlige Finnsetgården i nordvest og sørøst. Antatt at skredet i 1858 traff fjøsen 

der denne var lokalisert før brannen i 1928 og helt tilbake til midten av 1800-tallet, plassert på 

samme sted som fjøsen på 70-tallet og tilsvarende sentrale deler av dagens driftsbygning på 

gården, tilsier dette at et snøskred med nominell årlig sannsynlighet 1/1000 vil kunne treffe dagens 

driftsbygning. 
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Tabell 21: Inndata brukt i modellering av snøskred i RAMMS Avalanche for delområdet Finnset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 1-3 m  

Løsnevolum ca. 2000-40000 m3  

Skog  Nei  

Størrelse  Small-Medium  

Frekvens 300  

Høydeverdier 1000m/500m  

Stopp-moment 5%  

 

Modelleringene viser at snøskred fra 0,5 m tykke løsneområder i øst vil kunne nå helt ned til foten 

av viftene, inkludert helt frem til veisvingen langs foten til den største viften. Snøskred fra vest, fra 

løsneområder med 1 m tykkelse, vil nå ned omtrent til elven. Dette vurderes å tilsvare omtrent årlig 

nominell sannsynlighet 1/100. 

Videre gir modelleringene at snøskred fra 1 m tykke løsneområder i øst ikke så mye lengre utløp 

enn 0,5 m, men hastigheten og trykket til skredene opprettholdes lenger ut i skredløpet. Snøskred 

fra vest, fra løsneområder med 2 m tykkelse, vil i enda større grad gå ned i elven, som fortsatt 

utgjør en barriere mot at skred krysser over til den andre siden, mens skred i den nordlige delen vil 

krysse elven et lite stykke. Dette vurderes å tilsvare omtrent årlig nominell sannsynlighet 1/1000. 

Årlig nominell sannsynlighet 1/5000 vurderes representert ved modellering at snøskred fra 2 m 

tykke løsneområder i øst og 3 m tykke løsneområder fra vest. Skred av denne dimensjonen vil få 

betydelig mye lenger utløp, der skred fra øst vil stoppe i de ytre delene av flomskredavsetningene i 

forlengelsen av uren i nord. Fra vest vil disse snøskredene nå godt over elven. 

I øst er det også modellert skred fra en eng/beitemark lokalt i den ellers svært grovkornede uren. 

Skred fra dette løsneområdet kan nå inn i kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet 

mer enn1/5000, men vil ikke utgjøre dimensjonerende skredtype. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Snøskred vil kunne nå inn i kartleggingsområdet både fra vestlig og østlig dalside med årlig 

nominell sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Snøskred fra løsneområder fra toppen 

av Storua i øst når ned til urfoten med nominell årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 

nordøst i kartleggingsområdet, og skred fra en lokal eng i den østlige delen nå ned med nominell 

årlig sannsynlighet 1/5000. Snøskred utgjør i svært liten grad dimensjonerende skredtype langs 

denne siden av kartleggingsområdet.  

5.3.4 Jordskred 

I vest utgjør snøskred i stor grad dimensjonerende skredtype for faresonene. Lengst i vest og 

lengst i sør vurderes snøskred så vidt å berøre kartleggingsområdet med nominell årlig 

sannsynlighet 1/100, og med økende snømengder vil skredene gå lenger inn og nærme seg 

Finnsetgårdene fra begge sider. Finnsetgårdene fremstår som optimalt plassert i forhold til utløp for 

snøskred, men med ekstreme snømengder vil likevel bygningene nærmest Aura kunne være utsatt 

for skred, eventuelt skredvind tilknyttet skred i umiddelbar nærhet.Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 22 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet.  
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Tabell 22: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke samt skred- 

og 

moreneavsetninger 

 

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. Utløsning av jordskred er i liten grad en repeterbar hendelse i ett gitt punkt, men 

historikk i område gir nyttig informasjon om fremtidige mulige løsneområder. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Østlig fjellside er sterkt preget av ur, med til dels svært grove masser. I enkelte deler av disse 

avsetningene kan det forekomme finere masser. Det er ikke observert tegn til jordskredaktivitet på 

befaring eller på flyfoto, dronebilder eller i terrengmodell. Andre skredtyper vurderes å utgjøre 

dimensjonerende skredtype i området. 

Ifølge NGUs løsmassekart [4] består den vestlige fjellsiden i området av moreneavsetninger og 

skredmateriale i nedre del av fjellsiden. I underkant av berghamrene i fjellsiden er det grove 

skredavsetninger. Skog høyt i dreneringsfeltet (opptil ca. 800 moh.) består av løvtrær, og kan ha en 

dempende effekt på vannføringstoppen ved intens nedbør. Effekten vurderes derimot som liten. 

Rotsystem og vannopptak til den tette barskogen i nedre del av fjellsiden under Slettskredene 

derimot, kvalifiserer til å defineres som skog med skredsikringseffekt, og kan antas å ha en 

konkret, stabiliserende effekt på løsmassedekket. Utløsning av mindre jordskred kan ikke utelukkes 

langs elvekanten lengst sørøst i vestlig påvirkningsområde. Generelt er det heller ikke i sørlig side 

observert spor etter jordskred, men overgangen mellom jordskred og flomskred kan være noe 

uklar, og det er mulig at observerte flomskred delvis kan ha utspring i jordskred, som er transportert 

videre nedover som et flomskred. 

Det forekommer også mindre, bratte jordskråninger på sletten i kartleggingsområdet, som kan 

være utsatte for lokale utglidninger/ overflateerosjon, disse er nærmere omtalt under kapittel 5.3.9 

Andre farer. 

Utredning av utløp 

Eventuelle jordskred vurderes å ha begrenset rekkevidde, eller å kanaliseres ned mot gjel og 

forsenkninger, hvor de i praksis vil spyles videre og overgå til flomskred. Kapittelet ses derfor i 

sammenheng med kapittel 5.3.5 som omhandler flomskred.  

Mindre jordskred langs elvekanten vil gå ned i elven og spyles videre med vannet.  

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Jordskred vurderes å være knyttet til flomskredprosesser eller lokale skredprosesser langs 

elveskråningen i sørøst. Det er markert en faresone for nominell årlig sannsynlighet 1/5000 i elven i 

dette området, for å symbolisere dette. Elven er bred og markert, og vil utgjøre en effektiv stopper 

mot jordskred. 

5.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  
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Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred. Tabell 23 og vedlegg H viser vurdering av flomskred som aktuell prosess i 

kartleggingsområdet. Skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet.  

Tabell 23: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere 

enn 15 grader i eller over 

vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse 

forsenkningene eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av 

f.eks. andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Oppe i uren i østlig dalside er det flere kanaler hvor det kan oppstå flomskred, og uren er flere 

steder tydelig bearbeidet i underkant av flere av disse. Det er definert fire flomskredløp fra toppen 

av uren, og et par lenger nede, i områder der terrenget fremstår som kanalisert. Løsneområdene 

høyest oppe er tilknyttet rotpunktene til viftene, hvor kanaliseringen av vann også kan forventes å 

være konsentrert. Mange av flomskredbanene i øst fremstår som ganske ferske, og det antas at 

løsneområdene har en nominell årlig skredsannsynlighet over 1/100. 

I vest er det definert fem løsneområder for flomskred høyt oppe i terrenget, og to løsneområder 

langt nede. Noen er plassert langs tydelig dreneringsveier og noen langs mindre forsenkninger i 

terrenget. Generelt er det lite ferske tegn etter flomskred på denne siden, selv om både kartdata og 

observasjoner i terreng tilsier at det er en aktuell prosess i terrenget. På historiske flybilder (Figur 

48) er det observert flomskred lengst øst i vestlig påvirkningsområde, som når ned til elven øst for 

kartleggingsområdet og stopper i elvekanten. Det vises også antydning til spor etter flomskred like 

øst for jordet i dette påvirkningsområdet, hvilket også er observert i felt og i terrengmodell. Mellom 

jordet og stølen er det ikke synlig spor, hvilket antas å bety at flomskred ikke er en vanlig 

forekommende prosess her. 

Utredning av utløp 

Observerte flomskred i terrenget i østlig dalside ser i stor grad ut til å kunne nå ned til foten av 

uren. Figur 57 viser observert terreng i foten av viftene, der de vokser sammen. Her ligger det 

avsetninger et godt stykke utpå jordet, der mesteparten tolkes til å være flomskredavsetninger. 

I vest er det observert antatte flomskredløp rundt østlig del av jordet. Det østligste flomskredet på 

historiske flybilder (Figur 48) viser tydelig utløp helt ned til elveleiet, hvor det stopper på lokale 

elveavsetninger. Like øst for jordet er det observert antydninger til kanaler og levéer av antatt eldre 

dato inni den tette skogen (Figur 58). Skogen her består av tett granskog, og vurderes å ha en 

stabiliserende effekt på løsmassene, ved å binde jorden med røttene, samt ved opptak av vann. 

Fravær av skog vil kunne gi mer gunstige forhold for flomskred der terrenget er bratt nok. 

Rekkevidden til skred som først løsner vil være ned til elven, også uten skog. Skogen har derfor 

ikke betydning for faresonene i kartleggingsområdet. 
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Figur 57: Avsetningene ute på jordet nord på Finnset tolkes som flomskredavsetninger. Avsetningene 

sammenfaller med «sammenveksten» av de to viftene i denne dalsiden. 

 

Figur 58: Eldre avsetninger sør for jordet i vestlig påvirkningsområde. 

Det er også utført modelleringer av 14 flomskred, med inngangsparametere vist i Tabell 45 og i 

vedlegg H. Modelleringene viser at skredbaner i østlig dalside tenderer til å bøye av mot de ytre 

delene av viftene. På denne måten samler seg flere flomskredbaner i området der viftene vokser 

sammen, slik at dette partiet fremstår som mer utsatt for flomskred enn terrenget for øvrig. Dette er 

også observert i terreng og dronebilder, da flomskredavsetninger lenger ut på flat mark er avsatt 

ved denne lokaliteten. Flomskred på sørlig del av den største viften går ned til elven/veien øst for 

kartleggingsområdet. 
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I vestlig dalside stopper de største modellerte flomskredene på flat mark eller i elven. Elven 

vurderes som en stor og bred barriere, som vil hindre flomskred fra å kunne nå inn i 

kartleggingsområdet fra denne siden. 

Tabell 24: Inndata brukt i modellering av flomskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Finnset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0,5-2 m  

Løsnevolum Ca. 400-1900 m3  

Skog  Nei Det har ikke betydning for faresonene, da 

flomskred uansett ikke går over elven. 

MuXi 0,2/200  

Tetthet 2000  

Stopp moment 1000m/500m  

Stopp-moment 5%  

Erosjon Nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Flomskred når inn i den østlige delen av kartleggingsområdet, hvor de kan gå helt ned til foten av 

uren og et godt stykke ut på jordene. Der de to viftene vokser sammen konsentreres flomskred fra 

begge vifter, og avsetninger er synlige langt ute på jordet. Den nominelle årlige sannsynligheten 

vurderes å være større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. 

I den vestlige delen vurderes at flomskred ikke vil nå over til motsatt side av elven, og dermed ikke 

gå inn i kartleggingsområdet. 

5.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 25 viser en vurdering av skredtypen som aktuell 

prosess for kartleggingsområdet. 

Tabell 25: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Det er ikke informasjon angående 

sørpeskred i dalen, utenom hendelsen 

tilknyttet isgang sør for 

kartleggingsområdet Eikesdalen 

Nei 

Terreng Det foreligger terreng som kan være 

aktuelt for sørpeskred   

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 
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Det er ikke observert tegn til sørpeskred i området eller på kart/ flybilder, og det er heller ingen 

kjente hendelser med denne skredtypen på Finnset. Kun ved Bruskaret/Olausreiten i vestlig 

dalside, like sør for kartleggingsområdet Eikesdalen, er det en kjent hendelse tilknyttet isgang fra 

innsjø i høyfjellet, der det sannsynligvis er dradd med snø, jord og stein som er avsatt i forbindelse 

med utflating i nedre del av terrenget. Ifølge lokalbefolkningen var hendelsen knyttet til 

kraftproduksjonen i området. På grunnlag av terrengformasjoner vil det teoretisk kunne foreligge 

muligheter for sørpeskred, primært fra Gravdalen i sørvest, eller langs bekkeløpet videre nedover 

mot Finnset. På bakgrunn av manglende observasjoner og kjente hendelser vurderes dette som en 

meget sjelden hendelse, med nominell årlig sannsynlighet mindre enn 1/1000 men mer enn 

1/5000. 

Utredning av utløp 

Et antatt sørpeskred fra Gravdalen eller bekkeløpet videre, antas i stor grad å følge elven nedover i 

terrengen, eventuelt skjære av og går ned i Aura noe lenger opp i dalen. Sørpeskred vil ikke krysse 

Aura. Ved utløpet til elven er elveleiet ca. 15 m bredt og 10 m dypt nedskåret (Figur 59). Ved 

Finnsetgårdene er elveleiet 4 m dypt og 35 m bredt. 

 

Figur 59: Utløpet til Breimegå på Finnset. 

Når sørpeskred inn i kartleggingsområdet? 

På grunnlag av terrengformer kan sørpeskred ikke utelukkes fra flatere parti i området Gravdal. Det 

er ikke observert spor etter sørpeskred og foreligger heller ingen kjente hendelser tilknyttet 

sørpeskred på Finnset. Kun én hendelse er kjent i dalen, tilknyttet isgang på en innsjø i høyfjellet 

sør for kartleggingsområdet i Eikesdalen. Et eventuelt sørpeskred fra Gravdal vill bli avskåret av 

elven, som er titalls meter bred og flere meter dypt nedskåret. Den årlige nominelle 

sannsynligheten for at sørpeskred når kartleggingsområdet vurderes som <1/5000. 

5.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Faresonekart for kartleggingsområdet Finnset er vist i Figur 60. 

Steinsprang og steinskred kan nå frem til kartleggingsområdet i forbindelse med Storura i øst, men 

utgjør ikke dimensjonerende skredtype. Nominell årlig sannsynlighet for at steinsprang når inn i 

kartleggingsområdet vurderes til å være over 1/100, 1/1000 og 1/5000 i deler av 

kartleggingsområdet. Steinsprang utgjør ikke dimensjonerende skredtype i kartleggingsområdet. 

Nominell årlig sannsynlighet for at steinskred når inn i kartleggingsområdet vurderes til å være over 

1/5000. Steinskred utgjør dimensjonerende skredtype i store deler av nordøstlig del av 

kartleggingsområdet. 

Nominell årlig sannsynlighet for at snøskred går når inn i kartleggingsområdet fra øst og fra vest, 

vurderes til å være over 1/100 lengst i vest, og for øvrig 1/1000 og 1/5000 i store deler av området. 
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I sørvest utgjør snøskred i stor grad dimensjonerende skredtype. Flomskred vil kunne nå inn i 

kartleggingsområdet fra østlig dalside ved flomskredviften sentralt i kartleggingsområdet samt i det 

østlige hjørnet av kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. 

Nominell årlig sannsynlighet for at sørpeskred når inn i kartleggingsområdet vurderes til å være 

<1/5000, dette grunnet kombinasjonen av antatt liten sannsynlighet for utløsning av sørpeskred, og 

at det brede og dype elveleiet langs Aura vil utgjøre en effektiv barriere som fanger opp eventuelle 

sørpeskred. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 60 og i Vedlegg 2E. Totalt er det 5 

boligbygninger som ligger innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- En bolig vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- Fire boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

  

 

Figur 60: Faresoner i delområdet Finnset. 

5.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Skredfarevurderinger til Norconsult for Eikesdal Alpinanlegg [32] er utført i foten av den største 

viften i østlig del av kartleggingsområdet. Mesteparten av dette området er vurdert å ha årlig 

nominell sannsynlighet for skred <1/1000, og kun området preget av flomskred lengst i øst er antatt 

å ha høyere nominell årlig sannsynlighet for skred. Faresonene i foreliggende rapport skiller seg 

ikke vesentlig fra faresonene i rapporten til Norconsult. 

Det observeres at modellerte utløp til snøskred fra Slettskredene i Norconsult sin rapport går helt 

over til, og noe opp i, urfoten på motsatt dalside (uren i nord). Hvilke vurderinger som ligger til 

grunn, og hvilke snømengder som er brukt, er usikkert, da framgår av rapporten. 

Snøskredmodelleringene i Norconsult sin rapport er ikke dimensjonerende for faresoner i det 

omtalte delområdet som er vurdert i den rapporten, og det er derfor sannsynlig at det ikke er utført 

nøye betraktninger angående utløpslengden til skredet, men at hovedfokus har vært å utforske 

mulige skredbaner for å fastsette eventuell innvirkning på de ulike kartleggingsområdene som ble 

vurdert den gang. 
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5.3.9 Andre farer 

Ved etablering av bygg/ konstruksjoner i nærheten av bratte løsmassekanter, som f.eks. 

terrassekanter kan det være behov for geoteknisk vurdering av stabiliteten til massene. 

Figur 61 og Figur 62 viser skyggekart og dronebilde over Finnset. Det observeres en ansamling av 

svært grov ur, med stor andel blokker i størrelsesorden 8-10 m i diameter nordvest i 

kartleggingsområdet og rett nord for kartleggingsområdet. Det er også store blokker ansamlet som 

en øy noe lenger sør på elvesletten.  Blokkene stikker tydelig opp blant mer finkornete avsetninger 

og fremtrer tydelig både i kart og terreng. I dag er det noe bebyggelse på denne avsetningen. 

Den nordligste uren tolkes å trolig være avsetninger etter et fjellskred fra den vestlige fjellsiden. 

Den sørlige uren antas også å være relatert til fjellskred, men kildeområdet er mer usikkert.  

Ved undersøkelse av terrengmodell er det ikke observert lineamenter som åpne baksprekker, eller 

innsynkninger som indikerer større, aktive steinskred- eller fjellparti i påvirkningsområdet. Hverken 

NVEs [39] database over potensielle fjellskred eller NGUs [40] database for ustabile fjellparti 

indikerer at fjellene i påvirkningsområdet er ustabile. InSAR [34] viser heller ikke vertikal 

deformasjon som tyder på betydelig bevegelse i fjellsiden. Det observeres noe deformasjon i 

datasettet «Descending 1», men dette kan eventuelt skyldes støy i datasettet grunnet eksempelvis 

bevegelse i vegetasjon/løsmasser. Det er ingen tydelig trend som indikerer vertikal deformasjon i 

avgrensede områder.  

 

Figur 61: Mulige avsetninger etter tidligere fjellskred i området Finnset. 
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Figur 62: Mulige avsetninger etter tidligere fjellskred. Bilde tatt mot vest. 

5.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Steinsprang med utløpslengde på jordet i vestlig påvirkningsområde antas i stor grad å være 

ryddet bort, slik at observasjonsgrunnlag i terrenget for vurdering av sjeldnere utløpslengder/ 

sjeldnere skredhendelser blir noe usikker. Dette gjelder også i området ved Stølen. Eldre flybilder 

med mindre skog viser derimot realistisk situasjon i mellomliggende område, der stein ser ut til ikke 

å være ryddet. Steinsprang er ikke dimensjonerende skredtype. 

Dynamikk og utløpslengder til steinskred vil i stor grad avhenge av skredets og skredblokkenes 

dimensjon og oppsprekkingsgrad. Modelleringene legger til grunn tidligere tilbakeregninger for 

kjente steinskred, men i praksis vil det alltid hefte en del usikkerhet angående fastsettelse av 

utløpslengder til kommende steinskred. Tolkning av avsetninger i terreng er tillagt størst vekt i 

vurderingene. 

Eventuelle andre plasseringer av bygningsmasse rammet av skred i 1858 er ikke kjent. Så vidt vi 

har klart å finne ut har bygningsmassen vært plassert på samme lokalitet siden 1880-tallet. 

Eventuelle andre plasseringer før den tid har vi ikke klart å oppdrive kunnskap om. Det hefter 

derfor en del usikkerhet til hvor bygningen med kreatur som ble tatt av snøskred i 1858 var 

plassert. Det antas her at skredet må ha nådd frem til der dagens bebyggelse er lokalisert, og ut 

ifra klimadata, snøskredhistorikk og andre samtidige hendelser antas skredet å ha rammet fjøset 

nærmest elva. Det foreligger derimot motstridende informasjon angående dette, da buskapen som 

skredet tok livet av gjaldt dyrene til innehaveren av den nordlige gården. Snømengder lagt til grunn 

i modelleringene vurderes overordnet å gi realistiske utløpslengder, men «luken» i skredutløpene 

ved den sørlige av Finnsetgårdene vurderes som svært usikker, da skredene til siden for dette går 

en del lenger ut.  På bakgrunn av den kjente skredhendelsen og usikkerheter knyttet til 

modelleringene antas driftsbygningen på den sørlige Finnsetgården å kunne rammes av snøskred 

med en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000. 

Det er til dels eldre avsetninger etter flomskred og muligens jordskred i vestlig dalside, og andelen 

vann i skredene knyttet til de ulike avsetningene er noe vanskelig å bedømme. Begge skredtyper 

fremstår derimot som underordnede prosesser i denne siden, som ikke vil utgjøre dimensjonerende 

skredtype for faresoner i kartleggingsområdet. Det er heller ikke observert ferske spor etter 

flomskred i området, kun antydning til mindre kanaler. Selv om det antas å være en viss grad av 

flomskredaktivitet i området vurderes denne som underordnet andre prosesser. Tett skog vurderes 

å ha en bindende effekt, og kan ha ført til sjeldnere flomskred i dette området, men skog vil ikke ha 

innvirkning på faresonene, da flomskred vil stoppe i elven. 
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Avsetninger etter sørpeskred kan være nærmest ubetydelige, og svært vanskelige å få øye på. Det 

kan ikke utelukkes at eventuelle sørpeskred kan ha gått i området uten at vi ser spor etter det. Det 

vurderes likevel at elveløpet langs Aura vil utgjøre en effektiv stopper for sørpeskred fra sør, slik at 

sørpeskred ikke vil utgjøre dimensjonerende skredtype. 

5.3.11 Anbefalte tiltak 

Det er ingen boliger som ligger innenfor faresoner 1/100 og 1/1000. Derfor er det ikke behov for 

tiltak mot skred ved dagens situasjon. 
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6 Område 3 – Eikesdalen 

6.1 Områdebeskrivelse 

Området Eikesdalen er ca. 2 km langt og 650 m bredt og ligger like sør for Eikesdalsvatnet (22 

moh.). Det er noe spredt bebyggelse i området, i form av eneboliger og landbruksbygninger. 

Bebyggelsen er sentrert i sørlig, sentral og nordlig del av kartleggingsområdet. Oversiktskart vises i 

Figur 63, mens 65 viser oversiktsbilde fra «Norge i bilder - 3D» [23] mot sørøst.   

Dalføret har glasiale landformer med bratte dalsider og et elvedominert landskap i dalbunnen, med 

elven Aura fra øvre deler av Eikesdalen og den lokale elven Sandgrova på sørvestsiden av dalen, 

som begge renner ut i Eikesdalsvatnet ved hver sine elvemunninger.  

Øst for kartleggingsområdet stiger fjellsiden bratt opp mot en topp i nord (1344 moh.) og 

Rangåfjellet (1066) i sør, hvor terrenget går over til et slakere høyfjellsterreng. Fjellplatået mellom 

disse toppene brytes av den dypt nedskårne Almelibekken, som munner ut i en 600 m bred 

viftestruktur med 25-30° helning, i dalbunnen (Figur 65). Den øvre del av fjellsiden er generelt 

preget av bart fjell, med helning mellom 45° og 90°. Skredavsetningene i nedre deler av fjellsiden 

nord og sør for Almelibekken har hovedsakelig 30-40° helning. Lengst sør bøyer den sørlige delen 

av kartleggingsområdet unna fjellsiden til det ligger over 250 m unna urfoten til Skogsetura, som 

består av svært grove blokkavsetninger. 

Vest for kartleggingsområdet stiger terrenget bratt opp mot Geitsida (1173 moh.) i nord og Børa 

(1254 moh.) i sør, hvor terrenget overgår til slakere høyfjellsterreng. De to toppene er skilt av 

Litlebotnen, der to elver fra høyfjellet renner sammen og danner Sandgrova, som renner videre ned 

til området Reitan i Eikesdalen, hvor den følger vestlig dalside til Eikesdalsvatnet i nord. Det er 

vegetasjon høyt opp i fjellsiden i Litlebotnen (Figur 66), og de nederste delene domineres av en 

nærmere 500 m bred viftestruktur med 25-30° helning ved nedløpet til Sandgrova samt flere større 

viftestrukturer sør for denne. Fjellsiden nord for Litlebotnen er preget av bart berg og mange bratte 

sva med 30-60° helning, stedvis brattere skrenter på 60-90°, og skredavsetninger og ur langs 

foten. Et kraftig nedskåret gjel i fjellsiden nord for Reitan munner ut i en 250 meter bred 

viftestruktur. 

På elvesletten forekommer en rekke ca. 10 m høye terrasser med bratte skråninger i 

elveavsetningene. En av terrassekantene er delvis overleiret av ytre del av viften fra Almelibekken.  

Spredte stein og ur forekommer flere steder på elvesletten. 

 

Figur 63. Oversiktskart over området Eikesdalen. 
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Figur 64: Oversiktsbilde fra «Norge i bilder - 3D» over Eikesdalen sett oppover dalen mot sørøst [23]. 

 

Figur 65: Østlig fjellside ved Eikesdalen. Almelibekken med vifte sentralt i bildet. Aura er synlig midt på 

elvesletten. 
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Figur 66: Vestlig fjellside, med Litlebotnen i sør, fra «Norge i bilder - 3D» [23]. 

 

6.2 Grunnlagsmateriale 

6.2.1 Aktsomhetskart 

Figur 67 viser aktsomhetskart for Eikesdalen. NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred dekker så 

å si hele påvirknings- og kartleggingsområdet, unntatt en smal del av åsen nordover fra Utigard, 

mens aktsomhetsområde for steinsprang dekker hele området, unntatt en 20-25 m bred stripe midt 

i dalføret. NGIs aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang dekker derimot hele dalen. 

Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker store deler av østlig dalside frem til elven Aura, 

og store deler av vestlig dalside frem til fylkesveien. Området mellom elven og fylkesveien ligger 

dermed utenfor denne aktsomhetssonen.  

  

  

Figur 67: Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) i Eikesdalen. 
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6.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS- terrengmodell med oppløsning 0,66 m fra Statens kartverk, med 

terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i vurderingene. Benyttet terrengmodell er vist i Tabell 15. 

For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet sammensatte kartdata fra 

Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av «bilineær 

resampling» i ArcGIS Pro.  

6.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser en skredhendelse med relevans til området (Figur 68), dette gjelder 

et jordskred i 1876. Det er også registrert flere snøskred langs hovedvei i Tyvikgrova av Statens 

vegvesen like nord for kartleggingsområdet, samt fjellskred/ steinskred (faktisk størrelse til skredet 

er ukjent) 22. august 1979, like sør for kartleggingsområdet.  

Det ble tatt kontakt med flere lokale innbyggere i samband med befaringen i felt og i ettertid på 

telefon/ epost, for utfyllende informasjon angående skredhendelser. Oppsummering av kjente 

hendelser er vist i Tabell 26. Der det foreligger opplysninger fra informanter angående anslåtte 

utløp av skred, er dette vist i vedlegg C registreringskart. 

 

Figur 68: NVE skredhendelser i området Eikesdalen. 

 

Tabell 26: Skredhendelser i og i tilknytning til kartleggingsområdet Eikesdalen, fra sør til nord. 

Lokalitet Kilde Skredtype Tidspunkt Beskrivelse (fra 

NVEs database) 

Kommentar/info 

innhentet av Sweco 

fra lokale 

informanter 

Bruåa/Olaus

reiten 

Lokale Isgang med 

sørpe 

1911+2011  Sør for 

kartleggingsområdet. 

Hendelser tilknyttet 

isdemning på vann i 

høyfjellet. Sørpe utover 

terrenget 2011, over 
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veien, videre over bro mot 

Skogset.  

Olausreiten/

Fagerhjellan 

NVE Fjellskred 22.08.1979 Nesset. Eikesdalen. Den 22. 

august 1979 kl. 12.30 gjekk 

eit nytt (sjå 1880) steinskred 

i Eikesdalen, og gjorde 

skade berre på skogen. 

Store steinar bana seg veg 

heilt ned på flat mark. Dette 

kom frå Børa, kalla 

Kringletsvafonna. 

Sør for 

kartleggingsområdet.  

Utigard Lokale Snøskred Ca. 1955  Skred ut på jordene , 

hundreårsskred ifølge 

lokale. Dør ble slått igjen 

på gard 2192 sørøst for 

Austigard mellom kirken 

og Austigard. Flere ulike 

skred her siden. Siste 

årene stopper skred ved 

«almen» i bunn av 

skråninga. 

Oppigard, 

Børkløvet 

NVE Jordskred 15.10.1876 Nesset(kommune). 

Eikesdalen. I oktober 1876 

losna eit grus og vasskred 

oppe i Børkleved i 

Eikesdalen. Det hadde vore 

eit rasande sørvest uver, då 

skredet kom ned 

Fjeldsvafonnen. Dette delte 

seg, ein del under Gråura og 

nesten heilt grov ned 

Brynjelsteinen, den andre 

del ned på Arne Nilsens 

Austigards åker. (Ei segn 

fortel om tida kring 

Svartedauden då ein Brynjel 

budde i ei hole medan ved 

denne steinen medan han 

rydda seg ein plass her.) 

 

Austigard Lokale Flomskred 2020 eller -21  Observert av Sweco og 

bekreftet lokalt. Gikk utpå 

jordet som i ettertid er 

ryddet. 

Gjølbekken, 

Brann-

stasjon 

Lokale Snøskred   Snøskred fra Gjølbekken, 

usikker rekkevidde. Et 

enkelt skur for treskverk 

på motsatt side av 

hovedveien ble blåst 

skeivt, men ble rettet opp 

igjen av bygdefolket. 

Snøskred 

øst mot 

campingplas

sen 

Lokale Snøskred+stei

nsprang? 

Ca. 2015?  Antas at dette gjelder 

overløp til Tyvikgrova, 

men dette er usikkert. 
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Øverås, 

Eikesdal 

NVE/S

VV 

Ikke angitt 25.02.2002   

Tyvika, nord 

for 

kartleggings

omr. 

SVV Snøskred 17.12.1999  Nord for området 

Tyvika SVV Steinskred 28.5.2010  Nord for området 

Tyvika SVV Snøskred 19.3.2008  Nord for området, 

snødryss la seg på biler 

ved vertshuset (antatt 

fonnvind) 

Tyvikgrova SVV Steinskred 20.1.2017  Nord for området 

Tyvikgrova SVV Steinskred 23.7.2017  Nord for området 

 

Det er ikke registrert hendelser i Eikesdalen i forbindelse med de store snøskredulykkene som 

forekom på Setra (kap. 4.2.3) og Finnset (kap.5.2.3) i 1858, selv om det er omtalt at det forekom 

skredhendelser i hele dalen i forbindelse med disse hendelsene. Det vurderes derfor som høyst 

sannsynlig også å ha forekommet større skredhendelser i Eikesdalen ved dette tilfellet uten at det 

har forårsaket store skader/ tap. Større snøskredhendelser i Eikesdalen antas generelt å ha mindre 

konsekvenser, siden bebyggelsen er plassert lenger unna fjellsidene.  

Hendelsen helt ned til Aura, og til dels over broen i 2011, er forbundet med isgang etter 

oppdemning av islagt innsjø 1300 moh., hvorpå vann, is og snø blandet seg nedover dalføret, dvs. 

ikke per definisjon en sørpeskredhendelse. Samme type hendelse oppgis å ha skjedd i 1911. 

6.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

2016 har Breiteig Fjordsenter utført en vurdering av skredfare i forbindelse med 

detaljreguleringsplan for Tyvika hytteområde [41], lokalisert ved Eikesdalsvatnet, mellom elven 

Aura og Fv. 191. Det konkluderes at det planlagte hytteområdet vurderes å tilfredsstille 

sikkerhetsklasse S2. Senere samme år ble det utført en kompletterende vurdering av samme firma 

etter et snøskred som rammet Tyvika i 2008 (Tabell 26), og som førte til snøsky helt frem til 

eksisterende vertshus i planområdet. Snøskred ble fortsatt vurdert til ikke å representere noen fare 

for bebyggelse i planarealet [42]. 

Det er utført en skredfarevurdering for Straumgjerdet (Eikesdalsvegen 2032-2038) av Norconsult i 

2017 [43]. I rapporten konkluderes det med at det er fare for steinsprang større enn 1/1000 fra 

fjellsiden i øst ved bebyggelsen. Faren for jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred vurderes 

å være mindre enn 1/1000 for de vurderte byggene. På grunn av faren for steinsprang er det 

foreslått en fangvoll med 4 m høyde og 65 m lengde. 

6.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Figur 69 viser plassering til eksisterende, kjente sikringstiltak i kartleggingsområdet. 

Det er registrert tre sikringstiltak i NVE Atlas [24]. Langs ca. 270 m i nedre del av Sandgrova er det 

utført «opprenskning/ massebasseng» i 2003 (blått i Figur 69). Langs 160 m, noe lenger opp i 

terrenget (svart i figuren), er det samme år utført «flomsikring/ erosjonssikring». Svart tegn ved 

elvedeling langs Sandgrova markerer flomsikring i form av «korreksjon av elveleie» (2013).  

Det er også etablert kjegler og voll mot snøskred fra Tyvikgrova, men disse befinner seg like nord 

for kartleggings- og påvirkningsområdet.  

Ved Eikesdalsvegen 2038 i hyttegrenden Straumsgjerdet er det i tillegg etablert voll mot 

steinsprang, markert omtrentlig i figuren (på kartleggingsgrensen i nordøst), siden vi ikke har 

mottatt innmålt dokumentasjon for denne. Vollen er så ny at den ikke viser i terrengmodellene, og 

GPS-posisjonen i felt var ikke veldig nøyaktig ved denne lokaliteten. Vollen er etablert på bakgrunn 
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av skredfarevurderingsrapporten til Norconsult [43]. Vi har ikke mottatt informasjon angående 

detaljprosjektering. Grunneier har antydet at arbeidene ikke er helt ferdigstilt. 

 

Figur 69: Eksisterende sikringstiltak i Eikesdalen. 

6.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at området er kartlagt med granittisk gneis som hovedbergart. 

Det foreligger detaljerte løsmassekart fra NGU over Eikesdalen i målestokk 1:50.000 [4] (Figur 70) 

og detaljert skredkart [44] i målestokk 1:10 000 (vedlegg 3H). Løsmassekartet viser elve- og 

bekkeavsetninger i sentrale deler og marine avsetninger/ hav- og fjordavsetninger, ofte med stor 

mektighet langs ytre deler av dalbunnen. Det forekommer terrasser i flere nivå. Eikesdalsvatnet 

ligger på 22 moh. og elveavsetningene ligger mellom dette nivå og ca. 52 moh.  

Marin grense ligger på ca. 130 moh. ved øvre del av viftestrukturene i dalsiden. Det er muligheter 

for marin leire i hele kartleggingsområdet og i nedre deler av påvirkningsområdene. 

I nedre del av dalsidene er det en stor andel vifter, bestående av skredmateriale, der flere av 

viftene domineres av snøskred og jord-/ flomskredavsetninger.  

I østlig dalside er det kartlagt snøskredavsetninger og flere mindre snøskredvifter nord for og til 

sides for en større skredvifte ved Almelibekken, som for en stor del er preget av flomskred. I nedre 

deler overleirer denne viften delvis en terrassestruktur i dalbunn.  

Sør for viften ved Almelibekken er det et par mindre lommer med moreneavsetninger, innimellom 

snø- og steinsprangavsetninger i mer eller mindre sammenhengende dekke (stedvis i vifteform), en 

mindre snø- og jordskredavsetning i vifteform langt mot sør samt fjellskredavsetninger ved 

Skogsetura i sør. Øvre deler av dalsiden består av bart fjell. 

I nedre deler av den vestlige dalsiden er det moreneavsetninger, med et par vifter med snø- og 

jordskredavsetninger, mens terrenget lenger opp hovedsakelig er dekket av tynn torv, stedvis 

snøskredavsetninger, og enda lenger opp består av bart berg. 

I Litlebotnen i sørvest er det tynt morenedekke i øvre deler og suksessivt mer sammenhengende 

snøskredavsetninger lenger ned i terrenget, ned til viftene med snø- og jord-/ flomskredavsetninger 

i dalbunn. Kjeura, aller lengst i sør, er kartlagt som morene.  
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Figur 70. Løsmassekart NGU [4] for området Eikesdalen. Kartet er basert på 1:50.000 grunnlaget utgitt av 

NGU. Se vedlegg 3H for detaljert skredkart. 

6.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen. Sammenligning av flybilder fra 1971 (Eresfjord-Eikesdal 

1971) og 2008 (Nesset 2008) antyder noe fortetning av vegetasjonen i de lavere vestlige 

fjellsidene. Det fremkommer også at det er påbegynt masseuttak ved Tyvikgrova, nord for 

kartleggingsområdet, i denne tidsperioden (Figur 71). Sammenligning av bilder mellom 2006 og 

2008 (på flybilder fra 2008 er hele vestsiden mørkt skyggelagt) viser at skog er blitt borte i et større 

område i overkant av dette masseuttaket mellom 2006 og 2008 (Nesset 2008). Dette stemmer med 

informasjon fra lokalbefolkningen, angående et snøskred som førte med seg snøføyk frem til 

vertshuset. 

Flaten i nederkant av Almelibekken er også dyrket opp under i perioden mellom 1971 og 2006 

(Figur 72). Tilgjengelige flybilder viser at det har gått flere flomskred her fra 70- tallet frem til idag, til 

dels langs to ulike skredbaner. Minst 2-3 av disse skredene har gått ut på dyrket mark.  

  

Figur 71: Flyfoto fra Tyvikgrova. Flyfoto fra Norge i bilder viser at skog har forsvunnet mellom 2006 og 2008, 

sentralt i bildet. Vertshuset er bygningen nede til venstre i bildet. Bildene er fra datasettene Møre fjell 2006 

(venstre) og Nesset 2008 (høyre). 
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Figur 72: Flyfoto fra Norge i bilder viser nye skredavsetninger i foten av Almelibekken mellom 1971 (Eresfjord-

Eikesdal 1971) og 2006 (Møre fjell). 2008 (Nesset 2008) er det også spor etter avsetninger over jordet, mens 

avsetningene er gjengrodd 2014 (Møre 2014) og 2017 (Nesset og Sunndal 2017), for igjen å ha nye 

skredavsetninger helt ned på jordet på flyfoto fra 2019. På bildene fra 2017 ser det ut å være nye 

skredavsetninger i et noe sørligere skredløp. Bildene er ordnet kronologisk fra venstre til høyre og ovenfra og 

ned. 

6.2.8 Skog 

Figur 73 viser oversiktskart over skog i området Eikesdalen. Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] 

viser at skogen i området for det meste er furuskog på nordøstsiden av Eikesdalsvegen i 

kartleggingsområdet. Det finnes også noe løvskog på det flate partiet i kartleggingsområdet. 

Kronedekningen er størst i de nedre delene av fjellsiden for både det vestlige og østlige 

påvirkningsområdet.  

I det østlige påvirkningsområdet er skogen i fjellsiden hovedsakelig løvskog, med noen spredte 
forekomster av granskog på det flate partiet og i foten av fjellsiden. Det er også et område med 
furuskog i fjellsiden til Rangåfjellet. Tregrensen ligger rundt 550 moh. her og rundt 230 moh. på 
nordsiden av Almelibekken.  
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Kronedekningen i den østlige fjellsiden er stedvis svært høy, rundt 90% med noen områder i 
sentrale deler og mot sør med lavere kronedekning mot toppen av tregrensen (ca 30%).  
Stammetettheten for trær med en DBH på 16cm er relativt lav for både vestlig og østlig fjellside (i 
gjennomsnitt 350 trær/hektar).  
 

I foten av fjellsiden i det vestlige påvirkningsområdet er det lite skog. Tregrensen i dette 

påvirkningsområdet strekker seg opp til ca. 800 moh., og grensen er noe undulerende. Skogen i 

det vestlige påvirkningsområdet er hovedsakelig løvskog, med noe furudominerte områder i den 

nordlige og sørlige delen av området, samt noe spredte forekomster av furu og gran i toppen av 

skogfeltet.  

Kronedekningen og stammetetten er noe lavere i den vestlige fjellsiden. Kronedekningen er på 
90% for store deler av fjellsiden men avtar mot toppen av tregrensen, der ligger den på rundt 5%. 
Stammetettheten ligger på rundt 250 trær/hektar fro DBH 16 cm. 

 

 

Figur 73: Oversiktskart over skog i området Eikesdalen, NIBIO [13]. 

6.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 74, Figur 75 og 

Figur 76. Hovedelven Aura, renner øst i dalbunnen gjennom bygden Eikesdalen. I tillegg til å 

drenere hele dalføret oppstrøms langs Eikesdalen mottar denne vann fra hele østlig dalside over 

kartleggingsområdet.  Sandgrova i vestre del av dalbunnen drenerer store deler av vestlig dalside 

ut til Eikesdalsvatnet.  

Markfuktighetskartene viser at drenering fra Rangåfjellet i øst i stor grad skjæres av langs en nord-

sørlig sprekkedal som styrer Ramnåa ned til nordsiden av Skogsetura. Lenger nord dreneres i 

retning Almelibekken, som følger et dypt nedskåret gjel ned mot dalbunnen. Spredte, mindre 

dreneringsveier, forekommer jevnt utover langs fjellsiden og langs ytterkanter til vifteformasjonen i 

bunn av Almelibekken. Det er markert lokale fuktansamlinger i forbindelse med elveterrasser 

markert i kartet. Disse markeringene er sjelden forbundet med overflatevann, da terrassene i 

praksis antas å bestå hovedsakelig av drenerende, fluviale avsetninger. 

I nordvest er det generelt lite fukt, selv om det antas å drenere vann langs gjel og forsenkninger i 

forbindelse med nedbør. I vest avskjærer Sandgrova drenering fra nordvest og fører vann ut til 

Eikesdalsvatnet. Sørvest i kartleggingsområdet er det flere større og mindre dreneringsveier fra 
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Børkløvet, som fukter jordene langs vestsiden av hovedveien. Tilsvarende som for 

terrasseformasjonene i øst består disse av drenerende elveavsetninger, slik at det i praksis ikke er 

permanente overflatevann på jordene. Langs bunn til elveterrassene dreneres en bekk som kobler 

på Aura ved Sløholmen.  

 

Figur 74: Markfuktighetskart og drenering i området Eikesdalen, østlig fjellside, NIBIO [31]. 

 

Figur 75: Markfuktighetskart og drenering i området Eikesdalen, vestlig fjellside, NIBIO [29]. 
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Figur 76: Markfuktighetskart og drenering i området Eikesdalen, vestlig fjellside, NIBIO [29]. 

6.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] er presentert for hver 

skredtype, og kun aktuelle skredtyper er utredet videre.  

6.3.1 Steinsprang 

Tabell 27 viser vurdering av steinsprang som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 27. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Den østlige dalsiden er meget bratt, med hovedsakelig 45–90° helning i de øvre partiene med bart 

berg, og store områder med mulige løsneområder. Dalsiden er delt opp av de dypt nedskårne 

gjelene Tyvikgrova (like nord for påvirkningsområdet) og Almelibekken i nord, som følger markante 

nordøst-sørvestlige og til dels øst-vestlige sprekkesystem, samt en gjennomgående NNV-SSØ-lig 
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sprekk som krysser begge disse terrengformasjonene (Figur 77). Sør for Almelibekken er terrenget 

noe slakere, men har fortsatt store parti over 45° i de øvre delene. 

Den kompetente bergmassen har bratte, dalparallelle sprekker, steile sprekker normalt på disse, 

samt gjennomgående sprekker med moderat til bratt fall mot nordøst (innover i bergmassen og noe 

mot nord, sett fra dalen). I praksis danner dette sprekkesystemet ofte overhengende parti i 

underkant av de dalparallelle sprekkene, og danner grunnlag for utfall av større og mindre 

steinsprang.  

Det forekommer også bratte, utoverhellende sprekkeplan, mest utpreget i sør, hvor disse 

sprekkene ser ut til å ha dannet grunnlaget for utfall av Skogsetura, markert som fjellskred i NGU 

sitt detaljerte kart [4]. 

 

Figur 77: Østlig dalside med Tyvikgrova i bakgrunn og Almelibekken i forgrunn. Bilde er tatt mot nord. 

Også i store deler av den vestlige dalsiden er det potensielle løsneområder for steinsprang. 

Gjølbekken følger en steil, øst-vestlig sprekkestruktur. Nord og sør for Gjølbekken foreligger flere 

relativt store, slake parti med helning ned mot 30° eller mindre, både i øvre, midtre og nedre del av 

dalsidene. Nærmere overgangen mot Litlebotnen er helningen jevnt over for det meste 30-45°, 

uten betydelige slakere parti innimellom (til høyre i Figur 78). Stedvis forekommer bratte nordvest-

sørøstlige sprekker med fall mot nordøst, som i mer eller mindre grad danner grunnlag for 

antydninger til raviner/skredløp. I større skala foreligger gjennomgående sprekker med bratt fall 

mot nordøst, som i dalsiden til Børa/Børkløvet kuttes av Litlebotnen, styrt av øst-vestlige og 

østnordøst- vestsørvestlige sprekker samt den NNØ-SSV-lige botnen Bruskaret (sør for 

kartleggingsområdet).  

Fjellsiden består av kompetent berg med utpregede eksfoliasjonsprekker synlig i store deler av de 

høyereliggende områdene nord og sør for Litlebotnen. Observasjoner fra felt og dronebilder 

indikerer at dalsideparallelle eksfoliasjonssprekker, kombinert med et subvertikalt sprekkesett 

normalt på disse, samt subhorisontale sprekker som bl.a. danner overheng i bunn av mer eller 

mindre eksfoliasjonsavløste flak, utgjør de vesentligste sprekkestrukturene med tanke på 

steinsprang. Helningen i fjellsiden og bergmassens oppsprekkingsmønster tilsier at det kan løsne 

både mindre og større blokker fra fjellsiden. 
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Figur 78: Store deler av vestlig dalside, med elven Sandgrova i Litlebotn, og fjellet Børa med bratte hamre. 

Potensielle løsneområder for steinsprang som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke 

områder som er brattere enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 

5x5 m oppløsning. Skrenter mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men 

disse ansees å være lite vesentlige for fastsettelse av faresoner for Eikesdalen.  

Utredning av utløp 

Steinsprangavsetninger indikerer i stor grad utløpet til tidligere steinsprang. Det må tas høyde for at 

enkelte blokker kan være fjernet ved opparbeiding av jordbruksareal, bebyggelse, veier eller 

opprydding av skredhendelser. Under befaring ble det observert mye blokker i 

kartleggingsområdet, både i foten av vestlig og østlig fjellside og stedvis i dalbunnen. Blokkene har 

varierende størrelse opp mot ca. 10 m3, med varierende grad av vegetasjon på seg. Selv om det er 

mye skredavsetninger og ur i området, er kun to urer i østlig dalbunn, samt noen avsetninger høyt i 

terrenget ved Almelibekken som NGU har kartlagt som steinsprangurer. Mesteparten av urene i 

dalsidene er av NGU kartlagt som tynne eller tykke snøskredavsetninger, eller kombinerte 

snøskred- og steinsprangavsetninger. Det forekommer også omfattende flomskredavsetninger 

nederst i dalsidene. 

Nord for en stor jord- og flomskredavsetning ved Almelibekken i østlig dalside er det registrert 

mange større blokker i felt, antatt fra steinsprang. Et par blokker inne på campingplassen er også 

markert som steinsprangblokker i NGU-s detaljerte skredkart. Blokkene antas ellers i stor grad 

ryddet bort fra jordet i dalbunnen, Sør for avsetningene ved Almelibekken er det observert 

skredblokker med variable størrelser, opp imot nesten 10 m3. Blokker ligger spredt og helt ned mot 

elven. 

I vestlig dalside er det også observert mange skredblokker langs bunnen av dalsiden, noen opp 

imot 10 m3. Også her finnes omfattende jord- og flomskredavsetninger, og flere av de store 

skredblokkene ligger i slike flomskredkanaler. 

Det er utført modelleringer i RockyFor3D for å undersøke det potensielle utløpet til steinsprang 

(Tabell 28).  
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Tabell 28: Inndata brukt i modellering av steinsprang i RockyFor3D for delområdet Eikesdalen. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig modell (1 m 
oppløsning) ved hjelp av «bilineær interpolasjon» i ArcGIS 
Pro. 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 
m3) 

 

Blokkform Ellipsoid  

Antall simuleringer per 
startcelle 

100  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Skog nei  

 

Resultater fra modelleringen antyder at steinsprang når inn i deler av kartleggingsområdet. I mange 

tilfeller vil eventuelle steinsprang stoppe i fjellsiden. Analysen antyder steinsprang langs store deler 

av den vestlige dalsiden samt nord for skredviften ved Almelibekken. Det kan også forventes noe 

steinsprang langs store deler av den vestlige fjellsiden. Modelleringene indikerer at steinsprang i 

Litlebotnen i vest som regel ikke når ned i dalbunnen, men stopper opp i det slakere og ujevne 

terrenget på skredviftene.  

Modelleringene utført i Rockyfor3D gir noe informasjon om forventet utløp, men der det foreligger 

avsetninger i terrenget baseres vurdering av utløpslengder i størst grad på observerte avsetninger i 

området. Steinsprang vil i fremtiden forventes å nå ned i foten av fjellsidene, og noen steinsprang 

vil nå ned til dalbunn.  

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Skredavsetninger viser at steinsprang når inn i kartleggingsområdet, men at det kun unntaksvis vil 

forekomme steinsprang mot bebyggelsen. Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for 

steinsprang er større enn 1/100 enkelte steder, der det er tydelige uravsetninger. Dette gjelder nord 

for Almelibekken i den østlige dalsiden, samt under de bratteste fjellsidene i vestlig dalside. 

Sammenhengende steinsprangavsetninger i terrenget vurderes å tilsvare 100-års sonen, mens 

utbredelsen til mer spredte forekomster av skredblokk vil definere 1000-årssonen. Eventuelle 

enkeltblokker enda lenger ut regnes som å tilhøre 1/5000-sonen. Steinsprang fremstår som en 

underordnet prosess i mesteparten av kartleggingsområdet, og fremstår ikke som 

dimensjonerende skredtype. I området nær campingplassen i nordøst vurderes steinsprang å 

utgjøre dimensjonerende skredtype, selv om andre skredprosesser er involvert også her.  

6.3.2 Steinskred 

Tabell 29 viser vurdering av steinskred som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 29: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 
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Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Ved undersøkelse av skyggekart og observasjoner fra befaring er det ikke observert lineamenter 

som åpne sprekker, bakskrenter, forkastninger eller innsynkninger i området, som indikerer at det 

forekommer spesielt aktive fjellparti og potensiale for større steinskred. Det er mange større og 

mindre skredblokker i begge dalsider, spredt i terrenget. Hverken NVEs database over potensielle 

fjellskred eller NGUs database for ustabile fjellparti indikerer at dagens bergmasse i 

påvirkningsområdene er ustabile i dag. InSAR [34] viser ikke tegn til deformasjon av betydning i 

fjellsidene i påvirkningsområdene, men sørøst for området overvåkes vestsiden av Kjøtåfjellet 

(faregrad lav, sannsynlighet < 1/5000) [39].  

Berget i store deler av østlig dalside preges av bratte, dalparallelle sprekker, steile sprekker 

normalt på disse, samt gjennomgående sprekker med moderat til bratt fall mot nordøst (innover i 

bergmassen og noe mot nord, sett fra dagen). Sør for Almelibekken observeres også 

utoverhellende sprekkeplan. Disse er spesielt utpreget i området over Skogsetura, og har utgjort 

glideplan for skredmassene i den svært grovkornede uren, med blokker opptil 25 m i diameter (ca. 

2000 m3) (Figur 79).  

Det er også observert mange blokker på 5 m i diameter (ca. 80 m3) eller mer langs østsiden av 

elven mellom Skogsetura og Almelibekken. På bakgrunn av sprekkemønsteret i denne delen av 

bergmassen vurderes sannsynlighet for utfall i størrelsesorden steinskred til å være størst i 

forbindelse med utoverhellende sprekker i sørlig del av dette påvirkningsområdet, med hovedvekt 

på området ved Skogsetura, mens fjellsiden for øvrig hovedsakelig fremstår som kildeområde for 

steinsprang eller steinskred i mindre skala.  

  

Figur 79: Skogsetura med kildeområde på utoverhellende sprekkeplan.  

Den vestlige fjellsiden er noe slakere enn den østlige, og har enkelte mindre terrenghyller. På 

grunnlag av plassering og morfologiske trekk kan muligens Kjeura i vest og tilgrensende 

avsetninger like sør for kartleggingsområdet tolkes til å være forbundet med fjellskredprosesser. 

Avsetningene er finere enn fjellskred skulle tilsi, og er tolket som morene av NGU. Det er ikke 

observert flere avsetninger av denne skalaen. I nordlig del av fjellsiden vurderes det å kunne finnes 

løsneområder for steinsprang i forbindelse med overheng i underkant av eksfoliasjonssprekker, i 

lokale brattheng og langs elvegjel. Sør i øvre deler av Gjølbekken er det lokalt en ca. 150 m høy, 

bratt hammer som vil kunne utgjøre mulig kildeområde for steinskred (Figur 81). I sørligste del av 

vestlig dalside peker seg Børkløvet ut, med stupbratt terreng og store, overhengende parti 

oppunder toppen og midt i fjellsiden (Figur 81). Kjeura ligger i dalbunn under dette.  
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Figur 80: Bratt hammer (midt i bildet) sør for Gjølbekken, vestlig dalside. Fjellsiden har flere slake partier eller 

hyller. Observer også parti med nedslått skog etter snøskred langs Gjølbekken. 

 

Figur 81: Bratt fjellside på Børkløvet, sør for Litlebotnen. Fjellsiden har større, overhengende parti, bl.a. 

observeres en 70 m høy, steil hammer (rød ring). 

Det vurderes at utfall i størrelsesorden større steinskred forekommer relativt sjelden, men at mindre 

steinskred vil kunne forekomme oftere. Totalt vurderes nominell årlig sannsynlighet for utløsning av 

steinskred til å være <1/1000 i store deler av påvirkningsområdet. Mindre steinskred vil kunne ha 

dynamikk og utløpslengde tilsvarende steinsprang, mens større utfall vil ha potensiale til større 

utløpslengder.  

Utredning av utløp 

Skogsetura i østlig dalside er markert som fjellskred i NGUs detaljerte løsmassekart, 

utløpslengden har imidlertid vært relativt kort, siden løsneområdet ligger langt nede i dalsiden, slik 

at fjellskreddynamikken ikke ser ut til å ha utviklet seg fullt. Eventuelle steinskred i dette området 

forventes å ikke ha lengre utløp enn dette. 
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Ved campingplassen i nord er det registrert et par steinskredblokker innenfor campingplassen av 

NGU. Disse vurderes å ligge innenfor nominell årlig sannsynlighet for skred 1/5000. 

På 350-400 moh. nord for Gjølbekken i vestlig dalside, fremkommer det avsetning etter steinskred 

i skyggekartet, med utbredelse ca. 100 x 50 m. Blokkene er opp mot ca. 15 m i diameter, og det 

fremstår som skredet har stoppet på en flatere hylle oppe i fjellsiden. Enkelte, noe mindre blokker, 

er synlige i forbindelse med mindre hyller lenger nede i terrenget og enkelte ansamlinger av 5-7 m i 

diameter store blokker, mulig fra mindre steinskred, observeres på hyller nord og sør for 

Gjølbekken. Nord for Gjølbekken er det ikke observert skredblokker i terrenget helt ned mot veien, 

skyggekart tilsier også at det er lite skredblokker her.  

Under Børkløvet i nord er det avsetninger vurdert som fjellskredavsetninger av NGU. Enkelte 

blokkansamlinger i nedre del av dalsiden, tyder på at mindre steinskred kan ha forekommet her i 

nyere tid, men denne skredprosessen fremstår som underordnet andre skredprosesser, som antas 

å ha overleiret flere større skredhendelser.  

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Basert på observasjoner fra fjellsidene og kartleggingsområdet vurderes det at den nominelle 

sannsynligheten for at større steinskred når inn i kartleggingsområdet er < 1/5000 for hele området. 

Mindre steinskred med dynamikk tilnærmet som steinsprang vil kunne løsne oftere, disse vil være 

omfattet av vurderingen av steinsprang i forrige kapittel. 

6.3.3 Snøskred 

Tabell 30 viser vurdering av snøskred som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet (se også vedlegg H). 

Tabell 30: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- 

og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i 

vurderingsområdet, men også stedvis 

forekomster med barskog i fjellsidene. 

Skogen vurderes tilstrekkelig til å hindre 

utløsning av snøskred kun stedvis i den 

nedre delen av fjellsidene. Skogen 

vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig 

grad.  

Ja 

 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Lokale klimaanalyser for områdene i Eikesdalen, er redegjort for under kapittelet 2.3 

«Klimatologiske data». Data fra de presenterte målestasjonene antas i all hovedsak å være 

representative for alle områdene i Eikesdalen.  

Lokale informanter forteller om snøskredhendelser fra vest, og ut på jordene i dalbunnen sør i 

kartleggingsområdet midt på 50-tallet. Dette er også bekreftet med anslått utløpslengde, vist i 

registreringskart (vedlegg C), av ytterligere informant. Ifølge denne informanten skal snøskred 

imidlertid ikke ha gått ut på jordene i forbindelse med viften ved Sandgrova, men skal ha blitt 
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bremset opp på viften før det kom ut på jordet. Det er også mottatt informasjon angående 

snøskredhendelse som krysset hovedveien ved gamle brannstasjonen 1950. Dette skredet må ha 

kommet fra Gjølbekken. Statens vegvesen har også flere registeringer av snøskred i Tyvikgrova i 

østlig dalside, like nord for kartleggingsområdet. Utenom dette er det ikke spesielle, kjente 

snøskredhendelser, men lokalbefolkningen fremhever generelt den vestlige dalsiden som mest 

aktuell for snøskred. I den østlige dalsiden er det stort sett ved Tyvikgrova at det er informert om 

snøskred av betydning, mens det for øvrig er lite snøskred. At det er mest snøskredaktivitet i 

vestlig dalside underbygges også av både klimadata for området og av skredhistorikken i 

kartleggingsområdene Setra og Finnset lenger inn i dalen. 

Detaljert løsmassekart til NGU viser snøskredavsetninger i store deler av dalsidene, spesielt i den 

vestlige dalsiden. I Litlebotnen i vest er det løsmasser opp til ca. 800 moh.  

Løsneområder for snøskred i østlig dalside er lagt til terrenget rundt Almelibekken samt enkelte 

mindre terrenghyller i den bratte fjellsiden i sør. Det er også tegnet inn løsneområder i Tyvikgrova, 

for vurdering av hvorvidt disse skredene kan påvirke kartleggingsområdet, samt i fjellsiden over 

campingplassen mellom Tyvikgrova og Almelibekken. I dette området er det markert 

snøskredavsetninger i mindre vifter langs dalbunnen i NGUs detaljerte skredkart [44]. 

I vestlig dalside er det tegnet inn mulige løsneområder oppunder høyfjellet og enkelte steder midt i 

fjellsidene samt inni sidene til Litlebotnen. 

Det antas, på bakgrunn av klimaanalysene og lokal informasjon, at de vestlige løsneområdene 

generelt vil samle større snømengder og være mer forbundet med snøskredaktivitet enn 

løsneområdene i den østlige siden, hvor snø i større grad vil blåse av istedenfor å samle seg. Også 

i øst er det mulige løsneområder for snøskred, men disse representerer generelt sjeldnere og 

mindre hendelser enn snøskred i vestlig dalside.  

Utredning av utløp 

I østlig dalside er snøskredavsetninger observert på mindre viftestrukturer nederst i dalsiden i 

nord. Viftene er markert som snøskredvifter i NGUs detaljerte kart. Det er ikke observert ferske 

spor etter snøskred i denne dalsiden. 

I vestlig dalside ble det observert ferske spor som tolkes å stamme fra et snøskred i Gjølbekken, 

nord i påvirkningsområdet, under befaringen. Utløpet til snøskredet er markert med rødt i Figur 82. 

Antatt utløp på grunnlag av mottatt informasjon fra informanter er markert i registeringskartet. Også 

skredvind som har medført noe skade på bygninger utenfor skredbanen i dette tilfellet, er lagt til 

grunn ved vurderinger av dette skredet. 
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Figur 82: Gjølbekken nord i vestlig dalside. Spor etter snøskred er merket med rød stiplet linje. Her er trær 

slått ned, og det samme gjelder høyere opp i skredet, oppunder høyfjellet. Treskeskuret er omtalt i tekst og 

vist i neste figur. 

For å undersøke skredbaner og utløpslengder for snøskred i Eikesdalen er det benyttet historiske 

hendelser i kombinasjon med alfa-beta topografisk modell samt dynamisk modell i RAMMS 

Avalanche på utvalgte skredbaner. Det er identifisert og modellert ca. 100 løsneområder totalt i 

Eikesdalen. Beregnede utløp til topografisk modell er som regel lokalisert i dalbunnen, til dels midt i 

dalføret, eller i nedre dalside i forbindelse med slake vifter og urer.  

Inndata benyttet i RAMMS-modelleringen er angitt i Tabell 31 og i vedlegg H. Det er modellert med 

utgangspunkt i opptil 3, 3,5 og 4 m tykke løsneområder i vestlig dalside og opptil 2 m i østlig. Dette 

antas å representere realistiske tykkelser med tanke på oppsamling av drivsnø på vestsiden. 4 m 

bruddkant er kun brukt ved Gjølbekken, for å utforske dette skredet i forhold til angitt utløpslengde 

over hovedveien. Det er forbundet usikkerheter til utløpslengde oppgitt av informanter, da ny 

informasjon tyder på at skredvind har årsaket skade på et enkelt skur øst for hovedveien. Angitt 

utløp over veien kan derfor muligens tilskrives skredvindens effekt på motsatt side av veien, 

istedenfor utløpslengden til selve skredmassene. Kjente utløpslengder i Eikesdalen er store, selv 

om det ikke er registrert dramatiske hendelser i forbindelse med skredulykkene i 1858. Vest i dalen 

antas det likevel å ha forekommet hendelser av samme dimensjoner som på Setra og Finnset. Det 

er rapportert om hendelser med stor rekkevidde på 1950-tallet. De fleste modelleringer på 

vestsiden av Eikesdalen er utført med friksjonsfaktor for «åpen skredbane» og vurderes 

hovedsakelig å representere utløpene godt, alle løsneområder er også modellert med 3,5 m 

snøtykkelse og varierende friksjonsfaktor etter skredvolumer.  

Tabell 31: Inndata brukt i modellering av snøskred i RAMMS Avalanche for delområdet Eikesdalen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Løsnevolum ca. 1000-60000 m3  

Skog  Nei  

Størrelse  Tiny - Large  

Frekvens 300  

Høydeverdier 1000m/500m  

Stopp-moment 5%  
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Modelleringene tyder på at snøskred sør for Almelibekken i østlig dalside ikke når frem til 

kartleggingsområdet, og at 2 m tykke snøskred fra løsneområder oppe i fjellsiden nord for 

Almelibekken stopper tett innpå de bakerste plassene på campingplassen. Dette antas å 

representere nominell årlig sannsynlighet 1/5000. Snøskred fra 1 m tykke løsneområder stopper 

ved overgang til flatmark eller før flat mark. Modelleringer tyder også på at snøskred fra Tyvikgrova 

i nord ikke når frem til kartleggingsområdet. Tyvikgrova har flere mulige løsneområder, som vil 

følge samme gjel ned mot Eikesdalsvatnet.  

I den vestlige dalsiden indikerer modelleringene at 1 m tykke snøskred når ned til Sandgrøva ved 

nordlig del av kartleggingsområdet. Skred med bruddkant 2 m, som i en del tilfeller antas å 

representere nominell årlig sannsynlighet 1/1000 stopper litt før antatt uthus på Reitan (vestlig bygg 

ved Eikesdalsvegen 2123), og ca. 10 m fra veien ved gamle brannstasjonen (ved Gjølbekken litt 

lenger nord). Snøskred med bruddkant 3 m går over vestlig bygg og frem til hovedbygg ved 

Eikesdalsveien 2123, samt helt inntil veien ved gamle brannstasjonen. Ved gamle brannstasjonen/ 

Gjølbekken råder det usikkerhet angående hvorvidt skredmassene eller bare skredvinden til en 

skredhendelse på 50-tallet gikk over hovedveien. Selv modellerte 4 m tykke snøskred stopper i 

veikanten.  

Det er tre kjente hendelser tilknyttet skredvind i Eikesdalen. Ved Eikesdalen 2192, mellom kirken 

og Utigard, er det meldt om en dør som ble smelt igjen i forbindelse med snøskred fra vest ved de 

største kjente skredhendelse ca. 1955. Ca. samme tidsperiode eide hendelsen med det skeive 

skuret i forbindelse med skredhendelse i Gjølbekken rom (Figur 83). Skuret ble rettet opp igjen på 

dugnad. Det er også meldt om tynne snøavlagringer helt frem til vertshuset i forbindelse med skred 

fra Tyvikgrova i senere tid. Det er ikke meldt om større skader i forbindelse med skredvind. 

 

Figur 83. Treskeskuret til Eikesdalen treskerlag. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Snøskred på viften til Almelibekken i østlig dalside vil kunne nå inn i kartleggingsområdet med årlig 

nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Snøskred nord for viften vil kunne nå inn i 

kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. I sørlig del av 

påvirkningsområdet er avstanden lang til kartleggingsområdet, slik at snøskred ikke vil kunne rekke 

inn. Snøskred utgjør lokalt dimensjonerende skredtype for 100-årssonen på viften ved 

Almelibekken. 

Snøskred med årlig nominell sannsynlighet 1/5000 vurderes å nå inn langs hele vestlige del av 

kartleggingsområdet. Snøskred med nominell årlig sannsynlighet 1/1000 vurderes å nå inn i 

kartleggingsområdet fra Gjølbekken i nord til midt i Litlebotnen i sør. Skred ved Bogan går spesielt 
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langt inn i kartleggingsområdet. Også Gjølbekken vurderes å kunne gå langt ut, og er også 

forbundet med skredvind, som også har et skadepotensiale og i praksis utøker faresonene. Skred 

med nominell årlig sannsynlighet 1/100 vurderes å nå inn i kartleggingsområdet ved Bogan/ 

sidekantene til viften ved Sandgrova, samt ved Gjølbekken og Hamran. Snøskred vurderes i stor 

grad å utgjøre dimensjonerende skredtype for alle faresoner i vestlig dalside. 

Skogens egenskaper i løsneområdene for snøskred er ikke tilstrekkelige til å hindre utløsing av 

snøskred, hverken i henhold til terskelverdiene for «kritisk» eller «ideel» kriterier angitt i NVEs 

bransjestandard [2]. 

Snøskred utgjør dimensjonerende skredtype i store deler av kartleggingsområdet, stedvis i 

kombinasjon med flomskred. 

6.3.4 Jordskred 

Tabell 32 viser vurdering av jordskred som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne skredtypen 

vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 32: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess i kartleggingsområdet Eikesdalen. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. Utløsning av jordskred er i liten grad en repeterbar hendelse i ett gitt punkt, men 

historikk i området kan gi nyttig informasjon om fremtidige mulige løsneområder. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Løsmasser i den østlige fjellsiden forekommer i nedre deler, hovedsakelig i form av snøskred- 

steinsprang- og flomskredavsetninger, samt mindre områder med morene. Ved Sløholmen øst for 

Aura observeres det en 50 m bred, halvsirkelformet skredkant, antatt forbundet med jordskred. 

Jordskredet er utløst i krysningspunktet mellom to vifter med snø- og steinsprangavsetninger. 

Avsetninger fra skredet antas i all hovedsak å være spylt bort med elven. Det foreligger også et par 

mindre skredkanter og jordskredavsetninger i nedre deler av viften ved Almelibekken, i underkant 

av fjellsiden nord for denne viften og i en terrassekant like under viften ifølge NGUs detaljerte 

skredkart [44].  

I nordlig del av den vestlige fjellsiden er det tynt torvdekke i lavereliggende deler, med morene og 

to mindre snøskred- og jord-/ flomskredvifter helt ned mot dalbunnen. I forbindelse med Litlebotnen 

i sør er det omfattende områder med løsmasser i form av større vifter med sammenhengende 

snøskred- og jord-/ flomskredavsetninger nederst, og sammenhengende snøskredavsetninger som 

tynnes ut oppover og går over til tynne moreneavsetninger fra ca. 800-900 moh. Det er ikke 

observert spor etter jordskred i felt i denne siden, men enkelte jordskredavsetninger er markert på 

NGU sitt detaljerte kart på viften lengst sør i Litlebotnen og mot Kjeura, samt langs kanten til 

Sandgrova. Det er også kartlagt et område med snø- og jordskredavsetninger et stykke opp i 

Litlebotnen. Overgangen mellom jordskred og flomskred kan generelt være noe uklar, og det er 

mulig at observerte tegn til flomskred i terrenget delvis kan ha utspring i jordskred, som er 

transportert videre nedover som et flomskred. 
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Det vurderes at skredtypen ikke kan utelukkes i noen av dalsidene, men at tegn til jordskred til en 

viss grad blir visket ut/ overleiret av andre skredprosesser som er mer dominerende. Nominell årlig 

sannsynligheten for at jordskred løsner innenfor kartleggings- og påvirkningsområdet vurderes å 

være større enn 1/100. 

Den vestlige dalsiden er vegetert høyt opp og innover Litlebotnen, mens vegetasjonen i den østlige 

dalsiden ikke strekker seg like høyt opp i terrenget. Rotsystem fra vegetasjon antas å ha en 

bindende effekt på løsmassene, samtidig som vannopptaket til vegetasjonen vil ha en viss 

stabiliserende effekt. Det er vanskelig å vurdere effekten av skogen, men trolig vil løsnepotensiale 

være noe større uten skog og vegetasjon i dalsidene.  

Utredning av utløp 

Eventuelle jordskred i østlig dalside vurderes å ha liten utløpslengde og begrenset rekkevidde, slik 

at jordskred sør for Almelibekken ikke vil nå frem til kartleggingsområdet. Jordskred nord for 

Almelibekken vil kunne nå inn i kartleggingsområdet. Det er kartlagt 5 mindre vifteformasjoner med 

30-40 m høyde og 25-45 m bredde langs kartleggingsområdet i dette området. Disse er kartlagt 

som snøskredavsetninger av NGU, På feltbefaring ble det også observert tegn til jord- eller 

flomskred (fremstår som noe kanalisert) i forbindelse med den største av disse viftene. Det er 

markert jordskredavsetninger her på NGU sitt detaljerte kart. Dette kan bety at det er noe 

potensiale for remobilisering av skredavsetningene. 

I vestlig dalside er jordskred en aktuell prosess i finere løsmasser i nedre del av fjellsiden, og da 

spesielt i Litlebotnen, hvor det er større forekomster av aktuelle løsmasser. Jordskred vurderes i all 

hovedsak å bli kanalisert ned mot gjel og forsenkninger i det bratte terrenget, hvor de i praksis vil 

spyles videre og overgå til flomskred. Jordskred her må derfor ses i sammenheng med kapittel 

6.3.5 Flomskred. 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Rene jordskred antas å ha generelt liten rekkevidde, slik at få jordskred (unntatt utglidninger i 

elveterrasser) vil ha mulighet å nå inn i kartleggingsområdet, selv om det antas å forekomme en 

viss jordskredaktivitet i både østlig og vestlig påvirkningsområde. Jordskred antas i stor grad å gå 

over til flomskred, omtalt i neste kapittel. Den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred 

vurderes å være større enn 1/1000 og 1/5000 for deler av kartleggingsområdet.  

Jordskred vurderes å utgjøre en underordnet prosess i forhold til andre skredtyper uansett grad av 

beskyttende effekt for skog og vegetasjon, og vil dermed ikke ha betydning for fastsettelse av 

faresoner.  

6.3.5 Flomskred 

Tabell 33 viser vurdering av flomskred som aktuell prosess i kartleggingsområdet. Skredtypen 

vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet (se også vedlegg H).  

Tabell 33: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.  

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av 

f.eks. andre skredprosesser? 

Ja 
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Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området faller innenfor kartlagte områder med mulige løsne- og utløpsområder med fare for jord- 

og flomskred i NVEs aktsomhetskart. Det er ikke registrert noen flomskredhendelser i NVEs 

skreddatabase, og det er mottatt lite informasjon fra lokale angående denne skredtypen. Det går 

kjente flomskred på viften til Almelibekken, hvilket også ble observert i felt. Informasjon fra ny 

kontakt i området tilsier at faste masser til flomskred på denne lokaliteten har gått et stykke ut på 

flatmark, som vist i registreringskartet, vedlegg C. Også i vestlig dalside er det tydelige spor etter 

flomskred i terrenget. 

I østlig dalside vurderes flomskred å være den dominerende skredprosessen på viften ved 

Almelibekken i nord (Figur 84). Denne er markert som snø- og jordskredavsetning i NGU sitt 

detaljerte kart. Viften er 600 m bred og har helning på 25-30°, mens de øvrige viftene i dalsiden har 

en helning på 30-45°. Det er observert mange avsetninger etter flomskred langs ytterkantene til 

viften, og flybildeserien fra 1971 tyder på flere flomskredhendelser i dette tidsrommet (Figur 72). 

Nominell årlig sannsynlighet for utløsning av flomskred vurderes derfor til å være større enn 1/100. 

Observasjoner i felt indikerer også en viss flomskredaktivitet i mindre skala i området ved mindre 

vifter nord for Almelibekken. Viftene er kartlagt som snøskredavsetninger av NGU, og det er 

markert for jordskredavsetninger i området av NGU. Tegn til flomskred er ikke veldig fremtredende, 

men det er observert tegn til kanaliserte løsmasseskred, og det fremstår som noe usikkert om en 

eller begge prosesser har foregått. 

Den vestlige dalsiden er preget av bart fjell i de høyereliggende områdene og vifter i foten av 

fjellsiden. Observasjoner av kanaler og levéer i felt samt studier av kart og dronefoto over dalsiden 

indikerer flomskredaktivitet i flere av viftene i dalbunnen, spesielt i området Litlebotn i sør, hvor det 

forekommer skredavsetninger opp til flere hundre meter over havet, samt drenering ned mot 

Sandgrova og dalbunnen (Figur 85). Også i nedre del av Gjølbekken i nord er det mange kanaler 

og levéer som tyder på flomskredaktivitet. Helningen til viftene i vestsiden varierer noe, der viften i 

nedre del av Sandgrova er noe slakere enn de øvrige og har en overordnet helning på 25-30°. De 

resterende skredviftene i fjellsiden er noe brattere og har en helning på 30-45°. Mesteparten av 

nedre dalside ved Litlebotn fremstår som preget av flomskredaktivitet og fluviale prosesser, og det 

er observert antydninger til levéer helt ned til utløpet av Sandgrova nede på dalbunn.  

Potensielle løsneområder for flomskred er markert i registreringskartet. Disse kobles til bekkeløp 

og forsenkninger i fjellsidene, med hovedvekt på området tilknyttet Litlebotn, der det er en del 

løsmasser i form av snøskredavsetninger høyt opp i fjellsiden, samt tydelige spor etter 

flomskredaktivitet i terrenget. Flomskred kan i praksis løsne på mange ulike lokaliteter langs disse 

løpene. Ved mye nedbør kan de tilstedeværende skredavsetningene mobiliseres og føres nedover 

i forsenkningene. Det antas at flomskredavsetninger til en viss grad blir visket ut av andre 

skredprosesser, primært snøskred som utgjør en aktiv skredprosess i denne dalsiden. Nominell 

årlig sannsynlighet for utløsning av flomskred vurderes også i vestlig dalside til å være større enn 

1/100. 

Den vestlige dalsiden er vegetert høyt opp og innover Litlebotnen, mens vegetasjonen i den østlige 

dalsiden ikke strekker seg like høyt opp i terrenget. Rotsystem fra vegetasjon antas å ha en 

bindende effekt på løsmassene, samtidig som vannopptaket til vegetasjonen vil ha en 

stabiliserende effekt med hensyn til både jord- og flomskred. Samtidig er løsneområdene 
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forlomskred med lengst utløp lokalisert høyt opp i de markerte raviner der skog og vegetasjon er 

begrenset og har mindre betydning.  

Det er vanskelig å koble flomskred direkte opp imot klimaendringer, men det antas at eventuell mer 

intens nedbør i høstsesongen generelt vil kunne føre til hyppigere flomskredaktivitet.  

 

Figur 84: Skredvifte ved Almelibekken og ferske spor etter flomskred. 

 

 

Figur 85: Flomskredavsetninger ut mot jordene, sørlig utløp av Litlebotn (vestlig dalside). 

 

Utredning av utløp 

Avsetninger etter flomskred ved Almelibekken i østlig dalside stekker seg ut til foten av 

viftestrukturen, der ytterste del av skredtungene fremstår som kuttet over og ryddet i forbindelse 

med jordbruksaktivitet, og flomskred er angitt av informant til å ha gått et stykke ut på flatmark, se 

registreringskart (vedlegg C). Eventuelle små flomskred/ jordskred ved foten av de mindre viftene, 

markert som snøskredvifter av NGU (nord for viften til Almelibekken), vurderes å raskt miste 
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hastighet og skadepotensiale når de treffer dalbunn. Observerte ferske avsetninger i terreng går 

kun noen få meter ut på flaten, men et generelt humpete terreng videre ut mot tennisbanen på 

campingplassen antas å indikere løsmasseavsetninger tilknyttet disse skredprosessene noe lenger 

ut på flaten. 

Det observeres tydelig kanaliseringer i skredviftene i foten av den vestlige fjellsiden i skyggekart 

og i felt. Observasjoner tyder på at kanalene begrenses til de eksisterende vifteformene. Spor etter 

flomskred kan derimot være ryddet eller overdekket av annen skredaktivitet. 

Flomskredmodelleringer er utført i Ramms Debris Flow, med inngangsparametere vist i Tabell 34 

og i vedlegg H. Modelleringene viser at mindre flomskred langs Almelibekken i østlig dalside 

hovedsakelig vil følge dagens aktive flomskredløp i sørlig del av viften, hvor de vil nå ned til 

ytterkanten av viften eller et stykke ut på flatmark. Med økende volum øker overløpet til øvrige 

deler av viften, med kanaler helt ned mot Straumgjerdet i nord. Modelleringer i vestlig dalside viser 

flomskredløp som følger kanaler og raviner, og brer seg utover viftene i dalbunnen. Modelleringene 

med de lengste utløpene når ned til de ytre delene av viftene, og antas å tilsvare omtrent nominell 

årlig sannsynlighet 1/100. Avsetninger markert i NGU:s detaljerte løsmassekart viser derimot tegn 

til flomskred frem til forsenkningen midt på jordene ved Sandgrova, hvor ytterste grense for 

flomskred derfor antas å være. 

Tabell 34: Inndata brukt ved modellering av flomskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Eikesdalen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 1-2 m  

Løsnevolum Ca. 500-1100 m3  

Skog  Nei Nei 

MuXi 0,2/200  

Tetthet 2000  

Stopp-moment 5%  

Erosjon Nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Flomskred vil gå i gjelene og ut på skredviftene som allerede er til stede i kartleggingsområdet. 

Flomskred vurderes å nå inn i kartleggingsområdet nord og sør på viften ved Almelibekken i østlig 

dalside med antatt årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100, hvor flomskred og snøskred vil 

utgjøre dimensjonerende skredprosesser henholdsvis i sør og midt på viften. Langs hele viften til 

Almelibekken vurderes flomskred å nå inn i kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet 

større enn 1/1000 og 1/5000. Like nord for viften til Almelidbekken, sør på campingplassen, 

vurderes at skredavsetninger i de mindre viftene nederst i fjellsiden kan remobiliseres i retning 

campingplassen. Basert på terreng og observasjoner vurderes nominell årlig sannsynlighet 1/1000 

å ligge tett opptil fjellsiden, og 1/5000 å ligge omtrent ved tennisbanen på campingplassen. 

Ved Gjølbekken og langs Sandgrova i Litlebotn, vestlig dalside, vurderes flomskred å nå inn i 

kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet større enn 1/100, mens flomskred fra store 

deler av Litlebotn når inn i kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet større enn 

1/1000. I vestlig dalside vil faresonene mange steder være dimensjonert av andre skredprosesser 

(snøskred). 

6.3.6 Sørpeskred 

Tabell 35 viser vurdering av sørpeskred som aktuell prosess i kartleggingsområdet. Skredtypen 

vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet.  
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Tabell 35: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Det er ikke informasjon angående sørpeskred i 

dalen, utenom hendelsen tilknyttet isgang sør for 

kartleggingsområdet Eikesdalen 

Nei 

Terreng Det foreligger terreng som kan være aktuelt for 

sørpeskred   

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er ingen kjente hendelser tilknyttet sørpeskred i Eikesdalen, heller ikke i de øvrige 

delområdene lenger opp i dalen. Hendelser i Bruskaret sør for kartleggingsområdet i 1911 og 2011 

knyttes til isgang på innsjøer i høyfjellet. Avsetningene etter disse hendelsene er synlige i terrenget 

og viser tegn til svært våte prosesser som har lagt igjen et relativt tynt og usammenhengende 

dekke av ujevne og spredte avsetninger med varierende kornstørrelse. Tilsvarende avsetninger er 

ikke observert andre steder i tilknytning til kartleggingsområdene og påvirkningsområdene.  

Det vurderes likevel på grunnlag av terrengformasjoner at sørpeskred ikke helt kan utelukkes, fra 

områder knyttet til overgangen mot høyfjellet i Litlebotnen. Litlebotnen skiller seg fra Bruskaret 

lenger sør, ved at terrenget overgår til en 1 km bred og flere hundre m høy, relativt finkornet 

løsmassevifte, preget av flomskredaktivitet og snøskredavsetninger. Et sørpeskred ut på denne 

viften vil eventuelt kunne bre seg ut, og det forventes å dø ut på det store viftesystemet ved 

Sandgrova, eventuelt å erodere i løsmassene og overgå til et flomskred underveis i løpet. 

Flomskred er utredet i kapittel 6.3.5.  

Utredning av utløp 

Det er ikke observert tegn til sørpeskred i området eller på kart/ flybilder, og det er heller ingen 

kjente hendelser unntatt isgang i Bruskaret, som sannsynligvis har dradd med snø og stein i løpet 

og lagt igjen avsetninger som fremstår som typisk for sørpeskred. Eventuelle sørpeskred fra 

Litlebotnen, kan vil derimot i noen tilfeller kunne trekke med seg en god del løsmasser og på denne 

måten overgå til flomskred. Det er lite tenkelig at et sørpeskred kan gå nå utforbi denne viften. 

På bakgrunn av manglende observasjoner og kjente hendelser vurderes sørpeskred å være 

sjeldne hendelser, med nominell årlig sannsynlighet større enn 1/5000 (men mindre enn 1/1000).  

Når sørpeskred inn i kartleggingsområdet? 

Et eventuelt sørpeskred vurderes å overgå til flomskred før det når inn i den vestlige delen av 

kartleggingsområdet på nedre del av viften ved Sandgrova. Sørpeskred vil ikke utgjøre 

dimensjonerende skredtype ved lokaliteten, hvor flomskred og snøskred vurderes å utgjøre 

dominerende prosesser. 

6.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Faresonekart for kartleggingsområdet Eikesdalen er vist i Figur 86. Sørøstlig del av 

kartleggingsområdet er plassert et stykke fra fjellsiden, og avgrenses dessuten av elven Aura i 

dalbunn. Skred fra denne delen av fjellsiden vurderes ikke å nå inn til kartleggingsområdet. 

Nominell årlig sannsynlighet for at steinsprang når inn i kartleggingsområdet vurderes til å være 

over 1/100, 1/1000 og 1/5000 i deler av kartleggingsområdet. Steinsprang utgjør noen grad 

dimensjonerende skredtype nordøst i kartleggingsområdet. 

Nominell årlig sannsynlighet for at større steinskred når inn i kartleggingsområdet vurderes til å 

være mindre enn 1/5000, men mindre steinskred med antatt steinsprangdynamikk vill kunne nå inn 

med sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000. Steinskred utgjør ikke dimensjonerende 

skredtype i kartleggingsområdet. 
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Nominell årlig sannsynlighet for at snøskred når inn i kartleggingsområdet fra øst og fra vest, 

vurderes til å være over 1/100 i store deler av vestlig dalside, på deler av viften ved Almelibekken i 

øst samt nord for Almelibekken. Nominell årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000 for at snøskred når 

inn i kartleggingsområdet omfatter mesteparten av den vestlige delen av kartleggingsområdet, 

området nord for Almelibekken i øst samt deler av viften ved Almelibekken.  

Nominell årlig sannsynlighet for at jordskred og flomskred når inn i kartleggingsområdet vurderes til 

å være over 1/100, 1/1000 og 1/5000 i store deler av kartleggingsområdet i vest samt ved 

Almelibekken i øst. Løsmasseskredene antas i stor grad å forekomme i form av kanaliserte skred 

eller jordskred som går over til kanaliserte skred. 

Nominell årlig sannsynlighet for at sørpeskred når inn i kartleggingsområdet langs Sandgrova 

vurderes til å være større enn 1/5000 men mindre enn 1/1000. Sørpeskred vurderes som en 

underordnet prosess, som ikke vil utgjøre dimensjonerende skredtype. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 86 og i Vedlegg 3E. Totalt er det 8 

boligbygninger som ligger innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- Fire boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- Fire boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 86: Faresoner i delområdet Eikesdalen. 

6.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Store deler av planområdet vurdert av Breiteig Fjordsenter i forbindelse med detaljreguleringsplan 

for Tyvika hytteområde [41] sammenfaller med kartleggingsområdet Eikesdalen. Foreliggende 

rapport trekker ikke andre konklusjoner angående sikkerheten mot skred innenfor 

kartleggingsområdet. Sikkerhet not skred i nordligste del av planområdet er ikke vurdert i 

foreliggende rapport, da dette er utenfor kartleggingsområdet. 

Rapporten fra Norconsult [43] ved Straumgjerdet nord for Almelibekken i den østlige dalsiden 

konkluderer med at det er fare for steinsprang, men ikke for jordskred, flomskred, snøskred og 

sørpeskred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000. Deler av argumentasjonen for 

dette er at dagens løp for Almelibekken går lenger sør, i god avstand fra den vurderte 
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bebyggelsen. Vi vurderer derimot faren for både flomskred og snøskred ved den aktuelle 

plasseringen å være større enn 1/1000 (stedvis også større enn 1/100 for snøskred). Vi mener 

Norconsults vurdering ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for at store flomskred som kan forekomme 

på viften også kan medføre endring av løp helt oppe i viftens rotpunkt, hvor ytterkanten til dagens 

flomskredløp stedvis ligger kun 1 m høyere enn bunnen til kanalen. Et overløp her vil kunne dreie 

flomskredløpet i en helt annen retning på viften, slik at fremtidige flomskred flyttes opptil flere 

hundre meter unna dagens løp. Tilstedeværelsen av flomskredavsetninger ved den aktuelle 

bebyggelsen vitner om tidligere skredhendelser her, og vi mener det på ingen måte kan utelukkes 

at det vil gå nye flomskred også i denne delen av viften. Fangvollen som er etablert mot 

steinsprang ser for eksempel ut til å være etablert i en kanal som vi antar stammer fra flomskred. 

Modellering av snøskred antyder også at snøskred vil dele seg opp og kan ha mindre utløpere mot 

nordlig del av viften. Vi vurderer derimot flomskred som dimensjonerende skredtype i området, 

kombinert med steinsprang nærmest dalsiden i øst.  

6.3.9 Andre farer 

Ved etablering av bygg/ konstruksjoner nærmere enn ca. 5 m fra bratte terrassekanter og bratte 

skrenter mot sjøen på Vike vil det være behov for geoteknisk vurdering av stabiliteten til massene. 

6.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Steinsprang med utløpslengde utenfor viftene antas i stor grad å være ryddet bort, slik at 

observasjonsgrunnlag i terrenget for vurdering av sjeldnere utløpslengder/ sjeldnere 

skredhendelser blir noe usikker. 

Dynamikk og utløpslengder til steinskred vil i stor grad avhenge av skredets og skredblokkenes 

dimensjon og oppsprekkingsgrad. Modelleringer for steinsprang vurderes å være representative 

også for mindre steinskred med skreddynamikk tilsvarende steinsprang. Slike steinskred vil 

forventes å forekomme med en viss sannsynlighet, men er ikke utført egne modelleringer for. 

Det er mottatt informasjon angående tidligere skredhendelser, fra lokale innbyggere. Utløpslengder 

og plasseringer til disse vil være beheftet med en viss usikkerhet. Snømengder lagt til grunn i 

modelleringene vurderes å gi realistiske utløpslengder, men dette er vanskelig å fastslå sikkert, 

grunnet faktorer nevnt over.  

Det er observert lite avsetninger etter jordskred, men det betyr ikke nødvendigvis at jordskred 

nesten ikke forekommer i området. Jordskred fremstår derimot som en underordnet prosess, som 

delvis overlapper med flomskred, eller avsetningene blir videre bearbeidet av andre 

skredprosesser.  

For flomskred er det observert relativt tydelige avsetninger, og utbredelsen til disse avsetningene 

er markert i NGU:s detaljerte løsmassekart. På viften ved Almelibekken er flomskredene tydelig 

«kuttet» av og ryddet fra jordene. Det er det mottatt informasjon angående utløp til antatte 100-års 

skredhendelse eller sjeldnere. Hvor langt ut på jordene de øvrige flomskredene langs viften har 

gått før rydding av marken, er vanskelig å fastslå sikkert. Det vil også alltid gjenstå en viss 

usikkerhet rundt hvor et flomskred ikke lenger vil utgjøre betydelig fare for mennesker og 

bebyggelse, dvs. hvor de grove massene i skredet avsettes og skredet går over til å bestå av 

sakteflytende slam. 

Det er beheftet stor usikkerhet ved vurdering av sørpeskred. De to hendelsene i Bruskaret skal 

være tilknyttet isgang, og dessuten mulig knyttet til kraftproduksjon.  
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7 Område 4 – Vike 

7.1 Områdebeskrivelse 

Området Vike utgjør en ca. 400 m lang strekning langs fylkesvei 6012 på østsiden av 

Eikesdalsvatnet (22 moh.). Det er spredt bebyggelse i området, primært bestående av eneboliger 

samt enkelte landbruksbygninger og naust. Kartleggingsområdet ligger ved utløpet til Vikeelva, 

som drenerer vann fra Vikebotnen, ca. 950 moh. og ca.6 km mot øst. I sørøst stiger terrenget bratt 

opp mot 974 moh. langs vestlige ryggen til Vikeshaugen, deretter videre østover mot toppen av 

Vikehaugen (1169 moh.). I nordøst stiger terrenget opp mot 1148 moh., deretter videre østover mot 

Vikesoksa (1809 moh.). Figur 87 viser oversiktskart over området Vike, mens Figur 88 er dronefoto 

fra området sett mot øst. Nederste halvdel av fjellsidene er stort sett mellom 30 og 40 grader 

bratte, mens øvre deler er brattere enn 40-45°. Vikeelva følger et U-formet dalføre langs 

Vikebotnen på høyfjellet, deretter en dypt nedskåret V-dal fra ca. 900 moh. 

 

Figur 87: Oversiktskart over området Vike. 
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Figur 88: Vike ligger ved utløpet til Vikeelva. Toppene på begge sider av elveløpet ved Vike er ca. 1000-1100 

moh. Bilde er tatt mot øst. 

7.2 Grunnlagsmateriale 

7.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred og for steinsprang er vist i Figur 89. NGIs aktsomhetskart 

for snøskred og steinsprang dekker kartleggingsområdet samt så å si hele påvirkningsområdet. 

Dette gjelder også aktsomhetskart for jord- og flomskred.  

  

  

Figur 89: Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på Vike. Merk at aktsomhetskartet fra NGI har kun dekning i et 

begrenset område rundt bygden Vike. 
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7.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet WMS-

terrengmodell fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i 

høydedata.no. Ved videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved 

hjelp av «bilineær resampling» i ArcGIS Pro.  

7.2.3 Historiske skredhendelser 

Skredhendelser fra NVEs skreddatabase [24] med relevans til området er listet opp i Tabell 36 og 

vises i Figur 90. To snøskred er markert innenfor kartleggingsområdet, i tillegg er det omtalt et 

snøskred på Vike i sidekommentar til registrering på Finnset, lengst inni Eikesdalen. Eksakt 

geografisk plassering til disse tre snøskredene er derimot alle tilknyttet hendelser i nabobygder, 

dvs. ikke selve kartleggingsområdet på Vike. 

 

Figur 90: NVE skredhendelser i området Vike. 

 

Tabell 36: Skredhendelser i området Vike. 

Loka-

litet 

Kilde Skred-

type 

Tids-

punkt 

Beskrivelse (fra NVEs 

database) 

Kommentar/info 

Sweco /lokale 

informanter 

Hoem NGU Snøskred 15.7.1807 Nesset (kommune). Ved garden Hoem 
på vestsida av Eikesdalsvatnet. 3 
personar som rodde på veg inn til 
Holmestrand, vart tekne av snøfonn 
(truleg Bufonna) i 1807 «hvorav blesten 
var så sterk at båten ble kastet rundt 2-3 
ganger. Pikene lyktes å komme seg opp 
på hvelvet, men Aslak Knutsen så de 
ikke mer.»  Jentene vart seinare berga, 
men altså ein kar omkom.  

Hoem er på motsatt 
side av 
Eikesdalsvatnet. 

Vike- 
Øvresetra 

Sidekom
mentar 
til andre 
referan-
ser i 
NVE-

Snøskred 13.4.1858 Nesset(kommune). Eikesdalen. Samtidig 
med ulykkene på Sæter og Einangen 
den 13. april 1858, gjekk også eit stort 
snøskred på nabogarden Finnset. 
Skredet tok her hus og buskap, men 

Dalasetra er et par km 
lenger sør 
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data-
base 

ikkje folk. Også Dalasetra i Vike gjekk ut 
av snøskred truleg på same dagen. 

Øvre Vike  NVE Snøskred 15.7.1852 Nesset(kommune). Vike på austsida av 
Eikedalsvatnet. I 1842 tok snøfonna 
husa på Øvre Vike, både stova og fjøset. 
På den tida var det Torstein Hattrem 
som budde der, og dottera hans, Eli 
Torsteinsdotter Hattrem omkom i 
skredet. 

Øvre Vike er ca. 1,5 
km lenger sør 

Vike-
tunnelen 

NVE/ 
SVV 

Steinskred 6.8.2014   

Eikesdals-
vegen 

NVE/ 
SVV 

Løsmasse
-skred 

10.9.2001   

Eikesdals-
vegen 

NVE/ 
SVV 

Leirskred 4.12.2016 Flomskred(vann+stein+jord) på fv. 191 
løsnet fra fjell/dalside. anslått 
skredvolum: <100m^3. blokkert 
veglengde: kun i grøft. tidspunkt for 
skredhendelsen kan være usikkert. 

 

Eikesdals-
vegen 

NVE/ 
SVV 

Leirskred 12.7.2014   

Eikesdals-
vegen, sør 
for 
kartleggin
gsområdet 

NVE/ 
SVV 

Flomskred 12.7.2014 En av to skred som er bekreftet i på ca 
samme sted. Kilde: Jeg har blitt fortalt 
dette. Kompetansenivå: Fagperson 
NVE, SVV, JBV, NGI, NGU eller 
lignende. 

 

Eikesdals-
vegen, sør 
for 
kartleggin
gsområdet 

NVE/ 
SVV 

Flomskred 15.7.2014 Skredbeskrivelse: Store mengder regn. 
Kilde: Jeg har lest i avis/rapport. 
Kompetansenivå: Fagperson NVE, SVV, 
JBV, NGI, NGU eller lignende. 

 

 

7.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Det er utført skredfarevurdering i 2016 av Breteig Fjordsenter [45]. Rapporten omhandler vurdering 

av 6 alternative lokaliteter for etablering av nytt bolighus. To av de vurderte lokalitetene (nummer 1 

og nummer 4) befinner seg innenfor det aktuelle kartleggingsområdet (Figur 91), og rapporten 

konkluderer med at kun lokalitet 4 ikke tilfredsstiller TEK10 §7-3 [1].  

 

Figur 91: Vurderte lokaliteter (nr. 1 og 4) som ligger innenfor kartleggingsområdet (utklipp fra tidligere 

skredfarevurdering [45]).  

 

7.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Det er observert en mindre ledevoll for vann i terrenget mellom fylkesveien og ovenforliggende 

hyttebebyggelse.  

Elven er plastret mot flom langs hele nedre del av elveløpet, nedenfor fylkesveien. Mesteparten av 

dette sikringstiltaket er ikke inkludert i kartleggingsområdet (Figur 92). 
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Figur 92: NVE sikringstiltak i området Vike. 

7.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele kartleggingsområdet er kartlagt som «granitt til granittisk gneis». 

Påvirkningsområdet er kartlagt som «granittisk ortogneis med bånd eller striper, nokre stader 

migmatittisk, gneis med diorittisk til granittisk sammensetjing, nokre stader augegneis.»  

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) som elve- og bekkeavsetninger. I øvre del av 

kartleggingsområdet og oppover langs Vikeelva til ca. 800 moh. er det kartlagt morenemateriale. I 

de bratte fjellsidene nord for Vikeelva er det kartlagt usammenhengende eller tynt dekke 

skredmateriale, mens øvre deler av Vikehaugen i sør og Vikesoksa i nord er kartlagt som bart fjell 

(Figur 93). Formlinjene på kartet antyder skredløp og vifter i løsmassene under Vikesoksa og 

Vikeshaugen. 

Marin grense ligger på ca. 135 moh., slik at hele kartleggingsområdet ligger under marin grense, 

med stor mulighet for marin leire under elveavsetningene i kartleggingsområdet. 
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Figur 93: Løsmassekart fra NGU [4] for området Vike. 

 

7.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen. Flere fotosett har mer eller mindre ugunstige lysforhold i 

området, med skygge på hele eller store deler av skråningene.  

Flyfotoserien fra 2013 har bedre lysforhold, med kun mindre partier i skyggen, og kan brukes til 

sammenligninger med dronebilder fra feltbefaringen (Figur 94). Den eldste serien (Eresfjord-

Eikesdal) er fra 1971 og neste (Møre kyst) er fra 2006. I løpet av dette tidsrommet er også anlagt 

fylkesvei og bygget hytter i skråningen over fylkesveien. 
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Figur 94: Sammenligning av bilder fra Norge i Bilder (Møre 2013) [23] (t.v.) og dronefoto fra 2021 (t.h.) tyder 

på at det er løst ut et større steinsprang fra Vikehaugen i dette tidsrommet. 

7.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, men med 
noen mindre innslag av granskog og furuskog. I selve kartleggingsområdet er det lite skog til stede, 
men det er skog ned mot Eikesdalsvatnet i vest og mot fjellsiden i øst. Tregrensen er varierende i 
påvirkningsområdet, og dekker kun sentrale deler av fjellsiden. I den sørlige delen ligger 
tregrensen rundt 280 moh. I den sentrale delen, hovedsakelig på sørsiden av Vikeelva, strekker 
tregrensen seg mot 640 moh. På nordsiden av Vikeelva strekker tregrensen seg mot 800 moh. på 
det meste, men ligger for det meste rundt 610 moh. I den nordlige delen av påvirkningsområdet er 
det ikke skog (Figur 95). Kronedekningen er i gjennomsnitt høy, og ligger på 90% i store deler av 
fjellsiden under 300 moh.  
Over her og oppover Vikelva mot toppen av tregrensa avtar kronedekningen betydelig, og ligger på 
rundt 50%. Stammetettheten for trær i DBH 16 cm ligger på 300 i nedre del av fjellsiden og 
reduseres gradvis oppover mot toppen av tregrensa til mellom 1-100 trær/hektar. 

 

 

Figur 95: Oversiktskart over skog i området Vike, NIBIO [13]. 

 

7.2.9 Drenering 

Markfuktighetskart fra NIBIO dekker ikke området Vike. Det er derfor lagd dreneringskart i Gis for 

kartleggingsområdet og påvirkningsområdet på Vike (Figur 96). I den hengende Vikebotnen i 

høyfjellet, over ca. 870 moh. drenerer dalsidene ned i Vikeselva. Under dette nivået er terrenget 

brattere med en åpen skålform mot Eikesdalsvatnet i vest, der nordlig dalside og innerste del av 

sørlig dalside drenerer skrått inn mot Vikeselva. Ytre del av sørlig fjellside drenerer langs flere 

mindre, parallelle løp ned til Vike. Disse utgjør i liten grad permanente bekkeløp, men vil utgjøre 

dreneringsveier i forbindelse med nedbør og snøsmelting i området. 
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Figur 96: Dreneringsveier på Vike. 

 

7.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] er presentert for hver 

skredtype, og kun aktuelle skredtyper er utredet videre. 

7.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Tabell 37 viser vurdering av steinsprang som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 37: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområder og løsnesannsynlighet 

Løsneområder for steinsprang er sterkt knyttet til bratte klipper som utgjør en vedvarende kilde til 

steinsprang fra øvre deler av Vikehaugen. Figur 97 viser nordøst-sørvestlige (rødt) og nordnordøst-
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sørsørvestlige (gult) storskala sprekkestrukturer på Vikehaugen. Den nordvestvendte brattsiden til 

Vikehaugen ser ut til å følge en av disse, og flere av disse sprekkestrukturene har sammenheng 

med skar langs bergveggen til Vikehaugen. Eksempel i fjellsiden nærmest bebyggelsen er vist i 

Figur 97, hvor det også er markert sprekkesett med moderat helning mot nord og mot sør, som 

lokalt utgjør de vanligste sprekkeorienteringene. 

 

Figur 97: Vike lengst oppe til venstre, og storskala sprekkemønster på Vikehaugen. Nord er opp i bildet. Den 

nærmeste brattsiden mot Vike ser ut til å følge et nordøst-sørvestlig hovedsprekkesett (rødt). Også et 

nordnordøst-sørsørvestlig sprekkesett (gult) forekommer. Norge i bilder [23]. 

 

Figur 98: Nærbilde av den nærmeste fjellsiden til Vike, blikk mot sørøst. Høyre del av fjellsiden ser ut å være 

dannet langs et nordøst-sørvestlig sprekkeplan (rødt i Figur 97). Det Y-formede skredløpet midt i bildet 

markerer utgående til en storskala nord-sørlig sprekkestruktur (gul). Svarte og blå stiplede linjer markerer 

hyppig forekommende sprekkeretninger med moderat helning mot henholdsvis sør og nord. Bildet viser også 

mange hvite felt i bergveggen, antatt forbundet med mer eller mindre ferske utfall av steinsprang, samt et 

steinskred (til høyre). Hvit stiplet markerer 150 m bredt, konkavt bergparti med større ur i underkant. 
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Sammenligning av bilder fra 2013 og 2021 (Figur 94) tyder på at et steinsprang har løsnet langs et 

sprekkeplan parallelt med den nærmeste delen av fjellsiden. I den nordvendte fjellsiden, til venstre i 

bildet, fremstår skredaktiviteten som størst i forbindelse med større og mindre skar samt i 

forbindelse med et 150 m bred ur rett under et konkavt bergparti i overkant av løsmassene. Uren 

kan tilskrives flere mindre eller større nedfall. 

Det er også løsneområder for steinsprang i den nordlige fjellsiden, på motsatt side av elven. Denne 

fjellsiden er bratt og uregelmessig, med flere dypt nedskårne raviner. Elven er imidlertid kraftig 

nedskåret i en svært bratt og dyp ravine (10-30 m dyp), som gjør at steinsprang fra nord er mindre 

relevant for kartleggingsområdet. 

Utredning av utløp 

Løsmassene i hele den nedre delen av fjellsiden er kartlagt som tykke lag morene (Figur 93). 

Studier av kart- og flyfoto samt feltobservasjoner tyder på at det også forekommer ur og blokker fra 

steinsprang, men det er mange ganger vanskelig å skille på moreneblokker og skredblokker. 

Kantete og tilsynelatende «ferske», lite vegeterte blokker, som ligger oppå terrenget fremstår i 

større grad som resultat av steinsprang, enn mer avrundede, vegeterte blokker mer eller mindre 

nedsunket i omkringliggende masser. 

Tabell 39 viser inngangsparametere til steinsprangsimuleringer i Rockyfor3D. Resultat fra 

simuleringer viser en sterk tendens til kanalisering av steinsprangene, langs baner som 

hovedsakelig fremstår som dominert av andre prosesser. Dette kan naturlig nok bety at 

steinsprang i stor grad følger disse løpene, mens utløpslengden lett kan overestimeres på 

bakgrunn av modelleringene. Observasjoner i terrenget vil derfor utgjøre viktigste grunnlag for 

vurdering av utløpslengder.  

Løsneområdene som er vist i registreringskartet markerer områder brattere enn 50° innenfor 

kartleggings-/ påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke komme frem i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner for steinsprang på Vike.  

Tabell 38: Inndata brukt ved modelleringer av steinsprang i Rockyfor3D for delområdet Vike. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av «bilineær 
interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 
m3) 

 

Blokkform Rektangulær  

Antall simuleringer per 
startcelle 

100  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Skog nei  

 

Modelleringene antyder at steinsprang hovedsakelig vil gå i retning oppkjørselen fra hovedveien 

samt øvre del av tilkomstveien til hyttene nr. 916 og 918. Figur 99 viser eksempel på antatt 

skredblokk i overkant av oppkjørselen mellom hyttene og hovedveien, ca. 50 sør for hyttene.  

Steinsprang må krysse 400 m løsmasseskråninger med mindre enn 30 helning for å nå frem til 

disse hyttene. Dette vurderes som svært lite sannsynlig, og det er heller ikke observert tegn til at 

dette skulle være tilfelle. Modelleringene antyder et sterkt kanalisert løp fra en ur under Vikehaugen 

i retning hyttene, men i lys av observasjoner vurderes dette ikke som realistisk. 
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Figur 99: Antatt skredblokk på opptil flere m3, 40-50 m sør for hyttene 916 og 918. 

Steinsprang fra Vikehaugen enda lenger opp i dalen, samt fra den bratte fjellsiden nord for elveleiet 

vil bevege seg ned mot det dypt nedskårne elveløpet, som med sin ca. 10 m til 30 m dype 

nedskjæring i terrenget utgjør en effektiv barriere mot steinsprang. 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Steinsprang fra den nærmeste delen av fjellsiden vurderes å kunne nå inn i kartleggingsområdet 

spesielt i området rundt oppkjørsel til hyttene fra hovedveien samt i øvre del av oppkjørselen til 

hyttene. Steinsprang fra Vikehaugen lenger opp i dalen vil kunne bevege seg i retning hyttene, 

men det vurderes som usannsynlig at steinsprang herifra vil kunne nå frem til hyttene.  

Steinsprang enda lenger opp i dalen vil, i likhet med steinsprang fra fjellsiden på motsatt side av 

elveleiet, kanaliseres til det dypt nedskårne elveleiet nord for kartleggingsområdet. 

Steinsprang vurderes med nominell årlig sannsynlighet større enn 1/1000 å kunne nå store deler 

av tilkomstveien til hyttene 916 og 918. Det vurderes også at steinsprang vil kunne nå ned til 

fylkesveien med nominell årlig sannsynlighet større enn 1/5000 i sørlige deler av 

kartleggingsområdet.  

Steinsprang vurderes ikke å utgjøre dimensjonerende skredtype i området. 

7.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 39 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 
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Tabell 39: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja, (mindre 

steinskred) 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er store areal med bare fjellsider og helning over 45° i både nordvest- og nordvendt side av 

Vikehaugen, samt i fjellsiden nord for elveleiet. Utrasing i form av et mindre steinskred/større 

steinsprang like sør for kartleggingsområdet vises sentralt i Figur 94 og til høyre i Figur 98. 

Steinskred i denne skalaen vurderes å kunne forekomme ved spredte lokaliteter i den nærliggende 

fjellsiden. Et eller flere steinskred kan også ha bidratt til dannelse av uren til venstre i Figur 98, men 

dette er mer usikkert. 

Fjellsiden nord for elveløpet er svært bratt helt ned til elveleiet, og har mange strukturer i form av 

bratte, nedskårne gjel og rifter. I denne fjellsiden antas det å finnes mange potensielle 

kildeområder for steinskred. 

Studier av kartmateriale, bilder samt satellittbaserte registreringer på InSAR gir ingen spesielle 

indikasjoner på større, ustabile strukturer i fjellsiden til Vikehaugen eller i fjellsiden nord for elven. 

Utredning av utløp 

Observasjoner og modelleringer tyder på at steinskredet i sør har beveget seg i retning noe sør for 

kartleggingsområdet og bygning nr. 905. Skredet ser i all hovedsak ut til å ha stoppet et stykke 

oppe i fjellsiden (Figur 100). Uren i denne skråningen fremstår som aktiv og lite begrodd, med 

avsetninger helt ned til Eikesdalsvatnet, hvilket tilsier at det er en betydelig skredaktivitet i 

terrenget. Modelleringene av steinsprang, som også vurderes å representere mindre steinskred, 

tilsier også utløp til Eikesdalsvatnet på lokaliteten. Utløpet går derimot i retning sør for 

kartleggingsområdet. 

Eventuelle steinskred lenger oppe i dalen, forbundet med uren til venstre i Figur 98 vurderes, på lik 

linje med steinsprang, ikke å kunne nå ned til kartleggingsområdet.  

Nord for dette, i fjellsiden over kartleggingsområdet, fremstår nedfall i all hovedsak å forekomme i 

form av steinsprang. Mindre steinskred kan ikke utelukkes, men antas å forekomme sjeldent, da 

det er lite tegn til dette i løsneområder og terreng, der de lengste utløpene er forbundet med 

terrengforsenkninger med flere typer skredaktivitet. 
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Figur 100: Mindre steinskred med utløp i retning mot sør for kartleggingsområdet. 

Det kan ikke utelukkes at det kan løsne steinskred fra fjellsiden nord for elveleiet. I likhet med 

steinsprang vurderes små til middels store steinskred å ikke kunne krysse det dypt nedskårne 

elveleiet. 

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Det vurderes at den nominelle årlige sannsynligheten for at større steinskred vil nå inn i 

kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000. Eventuelle mindre steinskred antas å være 

representert av steinsprangmodelleringene, og vil ha tilsvarende utløpslengder som for 

steinsprang. 

Steinskred fra fjellsiden nord for elveleiet vurderes å ikke kunne krysse elveleiet, og dermed ikke å 

kunne nå inn i kartleggingsområdet. 

Større, ustabile parti som grunnlag for fjellskred, er ikke observert i området. 

7.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold og NVEs flytskjema (Tabell 40) er snøskred vurdert som en aktuell 

skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred utredes videre. 

Tabell 40: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- 

og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i 

vurderingsområdet, men også noen 

spredte forekomster av furu. Skogen 

vurderes ikke tilstrekkelig til å hindre 

utløsning av snøskred for større 

sammenhengende områder i fjellsiden. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å 

kunne bremse eventuelle snøskred i 

betydelig grad.  

Ja 
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Lokale klimaanalyser for områdene i Eikesdalen, er redegjort for under kapittelet 2.3 

«Klimatologiske data». Data fra de presenterte målestasjonene antas i all hovedsak å være 

representative også for Vike. Vike er lokalisert mellom nedbørstasjonen for Eikesdalen og 

Eresfjord, men sammenligning av beregnede ekstremnedbører i vinterhalvåret tyder på at 

ekstreme nedbørmengder på disse stasjonene er i samme størrelsesorden.  

Vike ligger i en vestvendt botn-formasjon i forlengelsen av et større, hengende dalføre med U-

formet glasialt tverrsnitt og nordvest-sørøstlig lengdeorientering. Beliggenhet og orientering til 

løsneområdene, der få ligger i le for vestlige vindretninger og fjellsidene er bratte med nokså spisse 

topper (spesielt i sør), danner grunnlag for relativt lite oppsamling av drivsnø. Dette tilsier at de 

fleste løsneområder vil ha liten evne til oppsamling av snø og oppbygging av større snøskred med 

høge bruddkanter. Innover dalen i øst vil det likevel kunne forventes noe større snømengder ved 

omfordeling av snø også fra andre vindretninger, som f.eks. østlig vind som kan frakte snø fra 

Vikebotnen i høyfjellet. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det foreligger ingen nyere registeringer av snøskred på Vike. Vi har vært i kontakt med flere av 

lokalbefolkningen, som heller ikke har opplyst om hendelser tilknyttet snøskred. Det finnes 

informasjon om to registrerte hendelser noe sør for området rundt år 1850. Observerte tegn i 

terrenget under befaring, klimadata, samt studier av kart og flyfoto tyder likevel på at snøskred er 

en aktuell prosess i området. Det omtales at bebyggelsen på Øvre Vike, i bunn av en jevnt utformet 

vestvendt botn 2 km lenger inn i retning Eikesdalen (utenfor kartleggingsområdet), ble tatt av 

snøskred 1842. Videre omtales at Dalasetra i Vike ble truffet av snøskred som gikk samme dag 

som ulykkene på Sæter og Einangen den 13. april 1858 (se kapittel 7.2.3). Dalsetra ligger enda 

noe lenger sør enn Øvre Vike.  

I nedre del av fjellsidene på Vike samt inni botnformasjonen mot øst, i tillegg til enkelte lokaliteter 

høyere opp i fjellsiden, er terrenghelningen mellom 30° og 45°. Det er identifisert flere mulige 

løsneområder for snøskred, i mer eller mindre skålformede formasjoner med egnede 

terrenghelninger i ulike høyder. De laveste ligger på ca. 250-600 moh., på nedsiden av den vestlige 

nabben (974 moh.) til Vikehaugen. Det er også registrert mulige løsneområder på 700-1000 moh. i 

øvre deler av denne nabben, på nordsiden av Vikehaugen samt i sørvestsiden til Vikesoksa (1809 

moh.).  

Figur 101 viser oversikt over Vikehaugen og fjellsiden bak/ sørøst for kartleggingsområdet. Øvre 

del av Vikehaugen er preget av bratte klipper med generelt små muligheter for oppsamling av 

større snømengder. Det er identifisert få muligheter for løsneområder i området rundt øverste del 

av fjellryggen på Vikehaugen, og det antas at disse i stor grad tenderer å bli avblåst, slik at 

sannsynligheten for oppbygging av større snømengder vil være liten. Løsneområder på nordsiden 

av Vikehaugen vil ligge helt eller delvis i le for vestlige eller sørvestlige vindretninger, og vil dermed 

kunne samle større mengder snø. I tillegg er det mulige løsneområder for snøskred i toppen av 

løsmassene, oppunder de bratte klippene langs Vikehaugen, samt i nedre del av Vikesoksa, nord 

for elven. På bakgrunn av klimaanalysene for området antas at spesielt løsneområdene innerst i 

botnen og på nordsiden av Vikehaugen vil kunne samle en del snø. Ved modelleringene er det tatt 

utgangspunkt i opptil 2 m tykk bruddkant for snøskred. I lavereliggende områder oppunder 

Vikehaugen antas det på bakgrunn av klimaanalyser, å samles mindre snø. Kombinert med 

terrengets ruhet (unntatt de mulige løsneområdene oppunder de bratte klippene langs Vikehaugen) 

vurderes sannsynligheten for utløsning av snøskred å være svært liten (under 1/5000). 

Løsneområder for snøskred er identifisert uten hensyn til eksisterende skog. Ingen av de aktuelle 

løsneområdene for snøskred er dekket av skog med tilstrekkelige egenskaper [2] til å hindre 

utløsning av snøskred. 
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Figur 101: Fjellsiden sørøst for kartleggingsområdet. Mulige mindre løsneområder for snøskred i overgangen 

mellom bratte klipper og de slakere nedre deler av Vikehaugen mot nordvest (nærmest i bildet). Det er også 

mulige løsneområder for snøskred lenger opp i dalen/ på nordsiden av Vikehaugen, samt enkelte mulige 

mindre løsneområder i forbindelse med lokale terrengformasjoner i det øvre fjellmassivet. Nedre del av 

fjellsiden under Vikesoksa viser til venstre. Også i denne fjellsiden finnes mulige løsneområder for snøskred. 

Utredning av utløp 

Observasjoner i terrenget over den sørligste delen av kartleggingsområdet tyder på at det kan 

forekomme snøskredaktivitet i området. Det ble observert skog med en ganske stor andel trær som 

er knekt i retning nedover fjellsiden, samt enkeltsteiner/ -blokker med noe unaturlig plassering for 

andre skredprosesser (Figur 102). 

 

Figur 102: Observasjoner av flere trær som er knekt/ skadet langs baner nedover i terrenget. 

For å undersøke skredbaner og utløpslengder for snøskred på Vike er det benyttet historiske 

hendelser i kombinasjon med alfa-beta topografisk modell samt dynamisk modell i RAMMS 

Avalanche. Det er identifisert og modellert 18 løsneområder for snøskred. Noen av disse er 

plassert i ur, men siden flere av urene har en del relativt fine avsetninger (mulig fra mindre 

snøskred som har falt på uren) vurderes disse likevel å kunne utgjøre egnede løsneområder for 
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snøskred. Beregnede utløp til topografisk modell er i stor grad lokalisert ute i Eikesdalsvatnet, 

eventuelt et godt stykke ute på elveviften.  

Inndata benyttet i Ramms-modelleringen er angitt i Tabell 41 og i vedlegg H. 

Tabell 41: Inndata brukt ved modellering av snøskred i RAMMS Avalanche for delområdet Vike. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0,5-2 m  

Løsnevolum Ca. 3000-36000 m3  

Skog  Nei  

Størrelse  Tiny - Small  

Frekvens 300  

Høydeverdier 1000m/ 500m  

Stopp-moment 5%  

 

Løsneområder langs den nordvestvendte (nærmeste) siden av Vikehaugen vil generelt ha liten 

evne til oppsamling av snø med foreliggende klimaforhold. Kombinert med mangel på 

registreringer og informasjon angående skredhendelser i området vurderes derfor at 

hundreårsskred stopper før eller når de når hovedveien, dvs. at eventuelle 100-års snøskred i dette 

området har mindre tykkelse på løsneområdene enn 0,5 m, mens 0,5 m bruddkant vurderes å 

tilsvare årlig nominell sannsynlighet 1/1000. Modelleringene viser at snøskred fra 0,5 m tykke 

løsneområder vil kunne nå over veien og omtrent ned til Eikesdalsvatnet ved Eikesdalsvegen 905 i 

sørlig del av kartleggingsområdet. 

De modellerte løsneområdene nord for Vikehaugen antas å utgjøre bedre oppsamlingsområder for 

snø. Disse løsneområdene har større areal, ligger høyere i terrenget og vil totalt kunne samle 

større mengder snø og drivsnø. De fleste skred oppe i høyden vil kanaliseres til Vikeelva, og disse 

er derfor kun modellert med 2 m tykkelse på løsneområdet, som antas å representere nominell 

årlig sannsynlighet 1/5000. Skred med tykkelse 1 m vil kunne nå inn i kartleggingsområdet frem til 

like over hyttene 916 og 918. 2 m snøskred vil nå over hovedveien og et stykke ut på flaten under 

hovedveien lengst nord. Disse scenarioene vurderes å representere nominell årlig sannsynlighet 

1/1000 og 1/5000 for snøskred fra høg høyde på nordsiden av Vikehaugen. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Snøskred vil kunne ha utløp i kartleggingsområdet, men da det ikke finnes noen registreringer 

gjeldende snøskred, og da de klimatiske forholdene gir grunnlag for liten oppsamling av snø, 

vurderes den nominelle årlige sannsynligheten for at hovedveien blir truffet av skred som mindre 

enn 1/100. Kun lengst i sør vil 1/100-grensen for snøskred gå ned til veien. 

Bygning nr. 905 på nedsiden av veien i sør, vil kunne være utsatt for snøskred med nominell årlig 

sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. 

I nord vurderes skred med årlig nominell sannsynlighet 1/1000 å stoppe bak hyttene nr. 916 og 

918. Ved 2 m bruddkant vil skred fra nordsiden av Vikehaugen kunne nå over fylkesveien og ut på 

flaten på nedsiden av veien. Dette vurderes som nominell årlig sannsynlighet mer enn 1/5000. 

Snøskred utgjør dimensjonerende skredtype for faresone 1/5000 i nord og i sør, og også for 1/1000 

i sør. 

7.3.4 Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, aktsomhetskart og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 42) er 

jordskred vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra jordskred 

utredes videre. 
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Tabell 42: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området faller innenfor NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred. Den overordnede helningen er 

>45° i store deler av fjellsiden øst i kartleggingsområdet. NGUs løsmassekart [4] viser 

sammenhengende morenemateriale i det meste av nedre fjellsiden samt en del skredmateriale 

oppunder de steile fjellsidene til Vikehaugen, og elveavsetninger på flatere områder mot sjøen 

samt i området mellom fylkesveien, elven og hyttene 916 og 918, hvor det vokser hasselskog i 

bratt terreng. I dette området er helningen stedvis opp imot 50°. En liten mur langs fylkesveien 

markerer at veien er noe skåret inn i den bratte delen av løsmasseavsetningene, som er støttet 

med en mur. 

Det er registrert et løsmasseskred i 2001, og et skred i 2014. Det er derimot ingen ytterligere 

informasjon om disse skredene og det er usikkert om det dreier seg om mindre utrasinger i 

vegskjæring/ grøft eller om det er fra sideterrenget, og om dette dreide seg om jord- eller flomskred 

(som er flere hendelser).  

Det vurderes at eventuelle jordskred vil kunne løsne i dette bratte partiet over veien nord i området. 

Inntegnede løsneområder er eksempler på mulige løsneområder, men i praksis kan det løsne 

jordskred fra flere steder i den bratte skråningen over veien. Den unge løvskogen vurderes å ha 

noe bindene effekt på løsmassedekket og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred 

noe.  

Utredning av utløp 

Det er modellert tre jordskred i den nordligste del av kartleggings- og påvirkningsområdet (Tabell 

43 og i vedlegg H). Modelleringene tyder på at mindre jordskred vil stoppe i forbindelse med 

hovedveien, mens større jordskred i nord går over veien og stopper i forbindelse med overgang til 

flatere terreng i bunn av veiskråningen.  

Tabell 43: Inndata brukt ved modellering av jordskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Vike. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0,5-1 m  

Volum løsneområder Ca. 700-2000 m3  

Skog  Nei  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp-moment 5%  

Erosjon Nei  

 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 
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Jordskred vurderes som en aktuell prosess, som vil kunne løsne i kartleggingsområdet og følgelig 

nå inn i kartleggingsområdet lengst i nord. Det foreligger derimot ingen sikre observasjoner av 

jordskred eller avsetninger etter jordskred i kartleggingsområdet. På den andre siden ligger 

løsmassene sør for elven svært bratt, og det kan derfor ikke utelukkes at det kan gå jordskred her. 

Antagelig har også skogen en noe stabiliserende effekt ved å binde sammen overflaten og ta opp 

vann fra terrenget, selv om det kun dreier seg om ung løvskog. 

Det vurderes således at den nominelle årlige sannsynligheten for jordskred i kartleggingsområdet 

er større enn 1/1000 og 1/5000. Jordskred vurderes å være dimensjonerende skredtype i nordlig 

del av området, delvis i kombinasjon med snøskred. I resten av området er faren for jordskred 

underordnet faren fra andre skredtyper.  

Skogen vurderes å ha en viss stabiliserende effekt, som er vanskelig å kvantifisere. Først og fremst 

vil fravær av skog kunne øke sannsynligheten for utløsning av jordskred, og det vurderes at denne 

øker slik at 1000-årsgrensen for jordskred i en situasjon uten skog vil tilsvare 5000-årssonen i en 

situasjon med skog. 5000-årssonen vil også ha lenger utløpe ved fravær av skog. 

7.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  

Kartleggingsområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Basert på 

terrengforhold, avsetninger og skredhendelser, samt NVEs flytskjema (Tabell 44) er flomskred 

vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra flomskred utredes videre. 

Tabell 44: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av 

f.eks. andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området faller innenfor NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred. Det er registrert to flomskred 

på fylkesvegen i 2014, i tillegg til et leirskred samme dag som det ene av disse (muligens en 

dobbeltregistrering). I tillegg er det registrert et leirskred i 2016, som også beskrives nærmere som 

et flomskred. I 2001 er det registrert et løsmasseskred, men hvilken type løsmasseskred er ukjent. 

Det er observert renner og levéer i terrenget over hovedveien, fremst i sentrale, og muligens i de 

sørlige deler av kartleggings- og påvirkningsområdet (Figur 103). I terrengmodellen er det spesielt 

tydelige renner fra foten til Vikehaugen, ned gjennom morenemassene i retning hovedveien, i de 

sentrale delene av kartleggingsområdet. Mesteparten av moreneavsetningene i foten av 

Vikehaugen ned mot kartleggingsområdet har en helning på mellom 30° og 40°. Flomskred kan i 

teorien løsne ved ulike lokaliteter og i ulike nivå, og det er anslått løsneområder for flomskred i øvre 

deler av de observerte rennene, samt ved enkelte lokaliteter lenger ned i terrenget. Siden 

utbredelse og volum til eventuelle løsneområder er svært vanskelig å anslå (i tillegg til nedstrøms 

erosjon), er det modellert flomskred basert på varierende tykkelser til løsneområdene. 

Rotsystem fra vegetasjon antas å ha en bindende effekt på løsmassene, samtidig som 

vannopptaket til vegetasjonen vil ha en stabiliserende effekt med hensyn til både jord- og 
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flomskred. Løsneområdene for flomskred med lengst utløp er derimot lokalisert forholdsvis høyt 

oppe i de markerte raviner der skog og vegetasjon er begrenset og har mindre betydning.  

 

Figur 103: Avsetninger av flomskred fra foten av Vikehaugen. 

Utredning av utløp 

Det er modellert seks flomskred fra antatte løsneområder i øvre del av moreneavsetningene 

oppunder Vikehaugen, samt fra nordsiden til Vikehaugen lenger opp i dalen (inndata i Tabell 45 og 

i vedlegg H). Resultatene tyder på at hovedveien i de sentrale delene av kartleggingsområdet er 

mest utsatt for flomskred, da flomskred mot dette området kanaliseres godt nedover skråningen og 

i liten grad dør ut/ avsettes underveis i terrenget.  

Løsneområdene lenger opp i dalen blir i stor grad kanalisert mot elveleiet, men med økende 

skredvolum er det også en viss sannsynlighet for at noe av disse massene kanaliseres i retning 

hyttene nr. 916 og 918. Terrenget over disse hyttene er derimot så slakt at flomskredene mister fart 

og dør ut langt før de når ned til hyttene. Med økende skredvolum øker også utløpslengden til 

flomskredene i sør, og dermed sannsynligheten for at disse når ned til hovedveien. Det er 

teoretiske muligheter for utløsning av flomskred lokalt i nedre del av terrengforsenkningen, men det 

er ikke observert tegn til flomskredaktivitet i terrenget her. På bakgrunn av modelleringsresultater 

og observasjoner vurderes sannsynligheten for flomskred ned til hyttene som veldig lav. 

Tabell 45: Inndata brukt ved modellering av flomskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Vike. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0,5-2 m  

Volum løsneområder Ca. 400-2700 m3  

Skog  Nei Det er ikke skog definert til å ha betydelse for 

skredfaren i løsne- eller utløpsområdet. 

Mu 0,08  

Xi 2000  

Tetthet 800 kg/m3  

Stopp-moment 5%  
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Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Historiske hendelser, observasjoner i terreng og kart, samt modellering av løsneområder med ulike 

tykkelser tilsier at flomskred når inn i store deler av kartleggingsområdet i øst. Flomskred utgjør 

dimensjonerende skredtype for alle faresonene i de sentrale delene av kartleggingsområdet. Årlig 

nominell sannsynlighet for flomskred vurderes å være større enn 1/100 ned til hovedvegen, og 

1/1000 og 1/5000 ned på jordet på nedsiden av vegen.  

Pga. at de dimensjonerende løsneområdene for flomskred er lokalisert i øvre del av 

påvirkningsområdet der skog og vegetasjon er begrenset, er det ikke vurdert egne faresoner for 

situasjon uten skog.  

7.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 46 og vedlegg H viser en vurdering av 

skredtypen som aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Tabell 46: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet Vike. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Det er ikke informasjon angående sørpeskred i 

dalen, utenom hendelsen tilknyttet isgang sør for 

kartleggingsområdet Eikesdalen.  

Nei 

Terreng Det foreligger terreng som kan være aktuelt for 

sørpeskred   

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Sørpeskred vurderes å kunne løsne, fremst i slakere parti langs elveleiet som eksempelvis i 

forbindelse med myrområder på høyfjellet. Det foreligger ikke kjente registreringer eller informasjon 

fra lokalkjente angående sørpeskred i området. 

Utredning av utløp 

Det er modellert sørpeskred med varierende dimensjoner i øvre deler av elveleiet (inngangsdata i 

Tabell 47 og vedlegg H), hvor resultatene tyder på at eventuelle sørpeskred vil kanaliseres langs 

den dypt nedskårne elven, følge det plastrede elveleiet over flaten på Vike og videre helt ut i 

Eikesdalsvatnet. I praksis er det vanskelig å modellere sørpeskred til å gå utover kanten nedover 

elva fra den hengende myren, og det er derfor kjørt sørpeskred med varierende plassering av 

løsneområder, varierende friksjonsfaktorer og ulike stopp-moment. For å få til et sørpeskred 

nedover elva må det derfor forekomme vannmettet snødekke i området nær elvens overgang til 

brattere terreng. Modelleringer tyder også på at sørpeskred fra dette området vil miste energi og 

overgå til mer flomlignende forhold nedover langs elveleiet.  
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Tabell 47: Inndata brukt i modellering av sørpeskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Vike. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet fra opprinnelig 

modell (1 m oppløsning) ved hjelp av «bilineær 

interpolasjon» i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 1-4 m  

Volum løsneområder Ca. 800-3500 m3  

Skog  Nei Det er ikke skog definert til å ha betydelse for 

skredfaren i løsne- eller utløpsområdet. 

Mu 0,04-0,08  

Xi 2000-4000  

Tetthet 800 kg/m3  

Stopp-moment 1-5% Kun én modellering utført med 1%, for å 

undersøke utløpslengde til svært tyntflytende 

skred. 

 

Når sørpeskred inn i kartleggingsområdet? 

Sjeldne sørpeskred vurderes å kunne forekomme. Modelleringer tyder på at sørpeskred må ha 

løsningsområde innenfor botn-formasjonen øst for Vike, eller ha opphav i større 

sørpeskredhendelser i høyfjellet, for i det hele tatt å kunne nå ned til kartleggingsområdet. Årlig 

nominell sannsynlighet for at sørpeskred skal nå ned i kartleggingsområdet vurderes derfor som 

mindre enn 1/1000, men mer enn 1/5000. Modelleringene tyder dessuten på at sørpeskred kun når 

inn i kartleggingsområdet innenfor det plastrede elveleiet på Vike. En svært liten del av elveleiet og 

plastringen er inkludert lengst nord i kartleggingsområdet. 

7.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Faresonekart for kartleggingsområdet Vike er vist i Figur 104.  

Nominell årlig sannsynlighet for at steinsprang når inn i kartleggingsområdet vurderes til å være 

over 1/1000 og 1/5000 i deler av kartleggingsområdet. Steinsprang utgjør ikke dimensjonerende 

skredtype. 

Nominell årlig sannsynlighet for at større steinskred når inn i kartleggingsområdet vurderes til å 

være mindre enn 1/5000, men mindre steinskred med antatt steinsprangdynamikk vill kunne nå inn 

med sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000. Steinskred utgjør ikke dimensjonerende 

skredtype i kartleggingsområdet. 

Nominell årlig sannsynlighet for at snøskred går over veien antas å være mindre enn 1/100. 1/100-

grensen går langs veien i sørlig del av kartleggingsområdet. Grensen for nominell årlig 

sannsynlighet for snøskred 1/1000 går på nedsiden av hytten nr. 905 lengst sør i 

kartleggingsområdet, men på oppsiden av hyttene 916 og 918, som ligger over hovedveien i nord. 

Nominell årlig sannsynlighet 1/5000 går i Eikesdalsvatnet i sør og ut på jordene på nedsiden av 

fylkesveien i nord, omtrent frem til det lokale veisystemet på elveviften. 

Jordskred vurderes å nå inn i kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet mer enn 

1/1000 og 1/5000 i nordlig del av kartleggingsområdet. Jordskred utgjør dimensjonerende 

skredtype for 1000-årssonen lengst i nord. 

Flomskred vurderes å nå inn i kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet mer enn 

1/100 og 1/1000 og 1/5000 i sentrale deler av kartleggingsområdet, og utgjør dimensjonerende 

skredtype for faresone 1/100 og 1/1000 her. 

Sørpeskred vurderes å nå inn i kartleggingsområdet med nominell årlig sannsynlighet mer enn 

1/5000, og er markert som dimensjonerende skredtype i elveløpet til Vikeelva. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 104 og i Vedlegg 4E. Totalt er det ett 

bolighus som ligger innenfor 1/1000 års faresonen og tre bolighus som ligger innenfor 1/5000-års 

faresonen. Innenfor 1/100 års faresoner er det ikke lokalisert noen bolighus. 
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For delområde Vike gir skogen (se Vedlegg 4F) en reduksjon av skredfaren i den nordre del av 

området. Det er derfor tegnet opp egne faresoner for en situasjon uten skog (Vedlegg 4G). 

 

 

Figur 104. Faresoner i delområdet Vike under dagens vegetasjonsforhold. 

7.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er utført en vurdering av skredfaren av Breiteig Fjordsenter i 2016, se kapittel 7.2.4.  

Denne rapporten skiller seg fra foreliggende rapport ved at Sweco ikke vurderer sikkerheten mot 

skred som tilfredsstillende for «lokalitet 1», mellom hovedveien og oppkjørselen til hyttene 

Eikesdalsvegen 916 og 918. Selv om modelleringer kanaliseres mot nord og sør for den spesifikke 

lokaliteten, tyder observasjoner av gamle flomskredløp i kart og terreng på at flomskred fortløpende 

vil endre løp i dette området, og at lokaliteten dermed ligger utsatt til for omdirigering av flomskred.  

Snøskredfaren er også usikker. Det foreligger ikke registreringer eller annen informasjon om 

snøskred i området, men terrenget er tilstrekkelig bratt, og det finnes områder som kan utgjøre 

egnede oppsamlings- og løsneområder for snø. Det er observert tegn i terrenget som tyder på at 

det kan ha forekommet snøskredprosesser i den sørlige delen av påvirkningsområdet. 

Modelleringer tyder på at selv et løsneområde med 0,5 m tykkelse vil kunne nå ned til hovedveien i 

sentrale deler og helt ned til fjorden lengst sør i kartleggingsområdet. Også snøskred og 

steinsprangaktivitet styrer nord og sør for «lokalitet 1», men på linje med tankegangen angående 

flomskred vurderes denne kanaliseringsretningen å ikke være stabil. 

Angående den andre lokaliteten «nr. 4» innenfor kartleggingsområdet, så antas det at NVE, etter 

plastringsarbeidene i elven, innehar en vurdering av effekten av dette tiltaket i forhold til 

flomsituasjoner på elvesletten. Denne lokaliteten ligger ikke innenfor faresonene for skred. 

Ifølge tiltakshaver planlegges nytt boligbygg nord for Vikeelva, dvs. på en av lokalitetene som ligger 

utenfor kartleggingsområdet og som ikke er omfattet av denne rapporten. 

7.3.9 Andre farer 

Ved etablering av bygg/ konstruksjoner i nærheten av bratte terrassekanter og bratte skrenter mot 

sjøen på Vike vil det være behov for geoteknisk vurdering av stabiliteten til massene. 
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7.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Steinsprang kan være vanskelige å skille fra moreneblokker i terrenget, og vurdering av blokker må 

baseres på forhold som form, plassering i terreng og forhold til andre blokker og avsetninger. Det 

må også vanligvis tas med i betraktningen mer eller mindre sannsynlighet for at enkeltblokker kan 

være ryddet bort fra vei og innmark.  

Dynamikk og utløpslengder til steinskred vil i stor grad avhenge av skredets og skredblokkenes 

dimensjon og oppsprekkingsgrad, samt fallhøyde. Modelleringer for steinsprang vurderes å være 

representative også for mindre steinskred med skreddynamikk tilsvarende steinsprang. Slike 

steinskred vil forventes å forekomme med en viss sannsynlighet, men er ikke utført egne 

modelleringer for. 

Det foreligger ikke informasjon om kjente snøskred i området. Tilstedeværelse av egnede 

løsneområder, data angående snømengder i området og observasjoner i terrenget tilsier likevel at 

snøskred er en aktiv prosess, men at skred sjelden når ned til hovedveien. Snømengder lagt til 

grunn i modelleringene vurderes å gi realistiske utløpslengder basert på klimadata, men dette er 

vanskelig å fastslå sikkert, siden det ikke foreligger kjente hendelser å korrelere mot.  

Det er ikke observert avsetninger som kan fastslås at stammer fra jordskred, men det betyr ikke 

nødvendigvis at jordskred ikke forekommer i området. I hasselskog i nordlig del av 

kartleggingsområdet er det en svært bratt løsmasseskråning på oppsiden av fylkesveien. Det 

vokser ung løvskog i skråningen, som antas å ha en stabiliserende effekt ved vannopptak fra 

terrenget og ved å binde jord sammen med rotsystemene. Det er derimot vanskelig å konkretisere 

betydningen av denne stabiliserende effekten. Først og fremst antas den å ha innvirkning på 

hyppighet av skred.  

For flomskred er det observert relativt tydelige avsetninger, men hvor langt ut disse avsetningene 

har gått før eventuell rydding er vanskelig å fastslå sikkert. Det vil alltid også være en viss 

usikkerhet rundt hvor et flomskred ikke lenger vil utgjøre betydelig fare for mennesker og 

bebyggelse, altså hvor det går over til å være sakteflytende slam. 

Det er beheftet stor usikkerhet ved vurderingen av sørpeskred. Sørpeskred er ikke en kjent 

prosess og det er heller ikke tegn til sørpeskred i området. Eventuelle sørpeskred vil muligens 

heller ikke ha lagt igjen noen større spor i terrenget. 

Det er generelt lite informasjon om tidligere skredhendelser i området. Det er tatt kontakt med 

lokale innbyggere angående tidligere skredhendelser. Av erfaring kan det være usikkerheter 

forbundet med hvilke skredhendelser som vurderes som relevante og hvor mange av 

skredhendelsene som faktisk er kjent, spesielt vedrørende skredhendelser som ikke har medført 

større konsekvenser på vei eller bebygde områder. Eikesdalsvegen 903 og 905 viser ikke på 

flybilder fra 1971, men er på plass 2008. Fylkesveien ble ferdigstilt i 1990, og det antas at hyttene i 

Eikesdalsvegen 916 og 918 ble bygget mellom dette året og 2008. Fylkesveien ligger så vidt i 

skogkanten på flybilder fra 1971. Det er dermed bygget både hus og veier tettere opptil fjellet enn 

på 70-tallet, slik at eventuelle tidligere skredhendelser langs foten av fjellskråningen muligens ikke 

vil være spesielt lagt merke til eller husket. 

  



RAPPORT SIDE 134 AV 416  

 
 

8 Område 5 – Bogge 

8.1 Områdebeskrivelse 

Området Bogge strekker seg over omtrent 3 km på østsiden av Eresfjorden. Det er spredt 

bebyggelse innenfor området, primært bestående av eneboliger og hytter samt enkelte 

landbruksbygninger og naust. Over kartleggingsområdet går det mot nordøst en fjellside opp til 

toppene Prestaksla (609 moh.) og Veten (724 moh.) i nord; Storhaugen (755 moh.) og Dauen (778 

moh.) i midtre del av området og Skarven (980 moh.) og Langfjellet (788 moh.)  i søndre del av 

området. Nedre og midtre deler av fjellsiden i området er for det meste under 30 grader. I øvre del 

av fjellsiden er det enkelte bratthammere som er brattere enn 45 grader, spesielt i nordvestre og 

sørøstre del av området. Skog dekker nesten hele fjellsiden i nord og sør opp til ca. 600 moh. 

Skoggrensen ligger noe lavere i midtre del av fjellsiden på ca. 400 moh. på Boggesætra .  

Oversiktskart over området er vist i Figur 105. 

 

Figur 105. Oversiktskart over området Bogge. 
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Figur 106. Oversiktsbilde i 3D fra norgeibilder.  

 

Figur 107: Oversiktsfoto av nordre del av området på Øvre Utbogge. Bildet tatt mot nordvest. 

Ytre bogge 

Indre Bogge 

Vikahammaren 

Boggeelva Pretaksla 
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Figur 108: Oversiktsfoto av midtre del av området på Geilhaugen. Bildet tatt mot vest. 

8.2 Grunnlagsmateriale 

8.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred dekker mesteparten av både påvirkningsområdet og 

kartleggingsområdet. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker også en god del av 

området. I tillegg foreligger det aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av NGI. Kartet dekker 

hele kartleggingsområdet. NVEs aktsomhetskart for steinsprang strekker seg begrenset inn i 

vestligste og østligste del av kartleggingsområdet, se Figur 109.  

  

  

Figur 109: Aktsomhetskart fra NVE for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), 

snøskred (nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på Bogge. 
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8.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet laserdata fra 

Geodata for å lage terrengmodell [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data 

i høydedata.no (dvs. 1 m). Ved videre bruk til modellering er oppløsningen på terrengmodellen 

endret til 2 og 5 m ved hjelp av «resampling» i ArcGIS Pro. 

8.2.3 Historiske skredhendelser 

NVE Atlas (NVE 2021) viser fem tidligere skredhendelser i dette området. Det som står i databasen 

er følgende: 

• Jordskred. Sandvik (rett utenfor kartleggingsområdet i øst), 11.08.1848 

Nesset. Den 11. august 1848, nesten samtidig med Breivikfonna, berre noko seinare same 

morgon, gjekk eit stort stein- og jordskred på ein nabogard ved indre Bogge, plassen Sandvik, 2 

km lenger nord langs fjorden. Skredet kom frå Orfonnå, oppe i fjellet, for ned i Sandvikelva og kom 

nedover i ei buldrande gjørme. Plassekona Marit var stått opp for å skjere korn i ein åker ved elva, 

og mannen Ole var nede i naustet, og begge vart tekne av jordskredet, men folk kom til å berge 

dei, ho flaut ute på sjøen, han fastklemt ved naustet, og dei friskna til att. Men skredet gjorde stor 

materiell skade, laga ein djup dal der innmarka hadde vore. Skredet vart hovudsakleg eit jordskred. 

• Lite fjellskred. Myra, 13.04.1949. 

Nesset. Indre Bugge. Myra. 13. april 1949, om lag kl 0600, på Myra i Eresfjord, ved Hagbøgardane, 

innanfor gamleskulen på Bogge, noko aust for Nesset, der losna ein fjellblokk i ein hammar, 

Trongstighammaren, ca. 2-300 m ovanfor husa på garden Myra (Nygjerdet). Det førte også til 

jordskred som reiv med seg mykje skog. Skredet stansa akkurat før husa, ein stein på 20 m3 

stansa ved stova, og huset fekk ein del skadar, det trykte inn dører og vindauge. Eit under at ikkje 

folk strauk med. Ei to års jente vart berga i siste liten. Huset vart etter dette flytta. Men frå 1995 er 

det bygd eit anna bustadhus på same staden. Kartreferansen er omtrentleg (ved Hagbøen) 

• Steinskred, uspesifisert. Utbugge, 28.04.2009. 

Ingen beskrivelse av denne hendelsen. Hendelsen er plassert på veg rett øst for tunnelen i 

databasen.  

• 2 stk. Steinskred, uspesifisert. Boggetunnel (rett utenfor kartleggingsområdet i vest), 

21.06.2007 og 18.07.2007. 

Ingen beskrivelse av disse hendelsene forekommer, og de er plassert rett på tunnelen i databasen. 

En del andre steinspranghendelser er funnet i databasen både øst og vest for kartleggingsområdet. 

Alle disse hendelser er ras fra vegskjæringer langs Boggestranda 

Intervju med lokalkjente og fastboende, som har bodd på Bogge hele livet, bekrefter hendelsen ved 

Myra. Hendelsen beskrives som en kombinasjon av steinsprang ned på vannmettete løsmasser 

som igjen utløste et jordskred/flomskred. De sier alle at det ellers er ingen skredhendelser som de 

har opplevd eller hørt om fra tidligere tider. 

Det er ikke funnet informasjon om ytterligere historiske skredhendelser i tilknytning til området. 

8.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Det er utført en skredvurdering i 2020 av turstien opp til Prestaksla som ligger like vest for 

påvirkningsområdet for Bogge. Turstien går fra Nesset mot øst/sørøst til Prestaksla. Rapporten slår 

fast at det ikke er skredfare av noen skredprosesser for tiltak i S1 innen tiltaksområde [46].  

For naustanlegg på Vikhammaren (Figur 110) er det utført en skredfarevurdering for 

trygghetsklasse S1 (årlig nominell sannsynlighet 1:100) i 2011 [47]. Notatet omtaler både ny og 

gammel bergskjæring og oppsummerer at uten tiltak er skredfaren høyere enn 1/100 i hele 

området. Sikringstiltak anbefalt i rapport består av rensing, bolter og eventuelt fangnett mot 

steinsprang. Vurderingsnotatet viser bilde av at naustet allerede var bygget da bergrensk ble utført. 
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Hva som er utført av andre anbefalte bergsikring er ikke kjent for Sweco. Sweco observerte at det 

var forholdsvis få bolter i bergveggen under befaring.  

Sweco kjenner ikke til andre utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

 

Figur 110: Bildet viser dronebilde av naustanlegg i Vikhammaren. 

8.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Under befaring ble det observert få bolter på bergskjæring ved naustanlegg på Vikhammaren (se 

kap. 8.2.4. Det er også observert noen steinmur som stabiliserer løsmassene ved Hagbøen lengst 

øst i kartleggingsområdet.  

Sweco kjenner ikke til noen andre eksisterende skredsikringstiltak i området. I NVEs database over 

sikringstiltak viser ingen utførte tiltak i området.  

8.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt» i østre del og «amfibolitt og glimmerskifer» i vestre del. Et lite gult område er 

«metasandstein, glimmerkskifer».  

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (fra fjorden og opp til Boggestranda) i Utbogge, Vikan og Holvollbukta som 

marine hav- og fjordavsetninger, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet fra 0,5m til 

flere titalls meter. I øst ved Lauvhammaren er det kartlagt glasifluviale og fluviale avsetninger .  

I terrenget og påvirkningsområdet over Boggestranda opp til 500 moh., på Ulebakken og Lørøra i 

øst, og Brenslå i vest opptil ca. 500 moh. er det moreneavsetninger med varierende mektighet. 

Resten av fjellsiden, over 500 moh., er dekket av hovedsakelig torv/myr og morene (Figur 111). 

Store deler av fjellsiden der har påvist berg ifølge NGUs kart. 
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Det er observert tynt løsmassedekke ved noen skrånende områder som er kartlagt som bart fjell på 

NGUs kart, spesielt i øvre del av skråninger hvor det foreligger skog. Dette også gjelder til 

skråningsfoten inn i kartleggingsområdet. 

  

Figur 111: Løsmassekart fra NGU for området Bogge. 

8.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Registrerte historiske skredhendelser fra 1949 er godt synlig på flyfoto fra 1960. Det samme 

området er dekket av vegetasjon i flybilder fra 2018. Løsneområdet kan tydelig observeres og 

avsetninger dekker utløpsveien ned og inn i selve kartleggingsområdet, Se Figur 112.  
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Figur 112: Flyfoto fra Norge i bilder fra 1960 viser tydelig jordskredet som gikk på Bogge i 1949, vist med 

oransje stiplet linje. Bildene er fra datasettene Møre 2018 (øverst og til høyre) og Romsdal 1960 (nede til 

venstre). 

8.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området er en blanding av furu, gran og 

lauvskog. Furuskog er den dominenrende skogtype innenfor kartleggingsområdet. Gran- og 

furuskog er dominerende i midtre del av fjellsiden over kartleggingsområdet, mens fjellsiden i vest 

og øst er hovedsakelig dekket av lauvskog. Det er skog opp til ca. 500-550 moh. i midtre del av 

fjellsiden. Tregrensen ligger noe høyere i øst og vest (ca. 600 moh.).  
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Figur 113: Utklipp av kartleggingsområdet med Nibio sitt skogressurskart SR16 [30].  

8.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart [31] dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 114. Kartet 

viser at det er mange drenerende løp i terrenget.  

Dreneringen i påvirkningsområdet er dominert av et større system sentralt i området. Det leder 

vann fra østre og sentrale deler ned til sjøen via Boggeelva som krysser gjennom 

kartleggingsområdet. Vestre delen av påvirkningsområdet dreneres av mindre parallelle bekker 

som samles i øvre del av kartleggingsområdet i mindre bekker som drenere ut i Utboggebukta, 

Teigen og Stygghola.  

Der bekkene krysser Fv660 er de ført i mindre stikkrenner og ved Boggeelva en kulvert.  

 

Figur 114. Markfuktighetskart og drenering i området Bogge, NIBIO [31]. 
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8.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt modellering av aktuelle 

skredprosesser.  

8.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Steinsprang er en aktuell prosess i fjellsider og skrenter som er brattere enn 45 grader og som 

fjellsiden eller skrentene samtidig har bart fjell eller usammenhengende løsmassedekke [2]. 

Kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetskart for steinsprang fra NVE og det er delvis dekket 

av aktsomhetskart fra NGI for steinsprang- og snøskred. Det er observert urmasser som ligger over 

og delvis inn i kartleggingsområdet, samt spredte steinsprangblokker som bekrefter at det kan gå 

steinsprang i området. Tabell 48 er en oppsummering av innledende vurderinger for å definere om 

steinsprang er en aktuell prosess.  

Tabell 48: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45 grader i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekke. 

Ja 

 

Steinsprang er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og type og mektighet av løsmasser 

vurdert å være en skredprosess som er aktuell for Bogge, se Figur 109. Der er registrert fire 

hendelser som steinskred i NVEs database. Etter gjennomlesning av beskrivelser samt samtaler 

med lokale beboerne er det tolket at den ene skredhendelsen som skjedde i 1949 på Myra, 

Innbogge er et jordskred som ble utløst av et steinsprang (en mer detaljert beskrivelse er utgitt i 

kap. 8.3.3). Steinsprang stoppet utenfor kartleggingsområdet. De andre tre hendelsene ved 

Utbogge vurderes å være steinsprang fra sideterreng. Under befaring og på flyfoto av terrenget er 

det observert blokker som antas å være steinsprangblokker. Fare for steinsprang må derfor 

utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Bergarten for de fleste bratte områder på midtre og øvre deler av påvirkningsområdet består av 

granitt og granittisk gneis. For området kartlagt som amfibolitt i NGUs berggrunnskart er det også 

noen mindre brattskrenter i området. Høye brattskrenter ligger på Prestaksla, Almåshaugen og 

Gammelseterhaugen på midtre del av fjellsiden (et eksempel er vist i Figur 116. Det er noen andre 

bratte skrenter i øvre del av påvirkningsområdet på Middagshaugen, Storhaugen og Skarven. Det 

er lite eller ingen vegetasjon i områder på fjellsiden som er brattere enn 45 grader på både granitt 

og amfibolitt. Oppsprekkingsgraden av bergmassen varierer noe, men generelt kan bergmassen 

omtales som kompetent, med moderat oppsprekking og ru sprekkeplan for den granittiske gneisen 

(se Figur 115). Bergflatene på høye bergskrenter har moderat ruhet med få overhengende flater 

innimellom (Figur 115a). Dette sammen med begrenset steinsprangavsetninger i området, er tegn 

som indikerer at det har foreligget steinsprangaktivitet fra disse bratte kantene tidligere.  

Flere mindre hammere ligger i nedre del av kartleggingsområdet. Det finnes slike hammere på 

Utbogge, Motberget og Boggestranda. Disse hammere har ofte runde, glasialt skurte, bergflater 
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med få eller ingen gjennomgående sprekker (Figur 115b). Noe som indikerer liten eller fraværende, 

tidligere steinsprangaktivitet.   

Det er funnet tre sprekkesett gjennomgående i hele området i begge bergartene. Ett sprekkesett 

som er subvertikal med N-S orientering. Et andre subvertikalt sprekkesett med Ø-V orientering og 

et subhorisontal sprekkesett som krysser de andre to sett. I tillegg til disse tre sett er det observert 

eksfoliasjonssprekker som følger terrengformen på flere steder i området spesielt på runde lave 

berghammere i nedre del av kartleggingsområdet. 

 

Figur 115. Bilder som viser to eksempler av oppsprekkingsnivå i Bogge.a) Skarp kompetent bergvegg på 

Sandvik. b) Rundet berghammaren på Utbogget, med glatt overflaten. 

Blokker fra tidligere nedfall har ru sprekkeplan/overflater i begge bergarter. Det er funnet 

urmateriale på Gammelseterhaugen i øst, Almåshaugen i midt og Hatlebakken i vest av området. 

Blokkstørrelsen i uravsetninger varierer fra få kubikkdesimeter til 1-2 kubikkmeter. Mindre blokker 

har mer rektangulær form, mens større blokker har mer ellipsoideformer. Det kan ikke utelukkes at 

noen av de mindre blokkene i urmassene er et resultat av fragmentering av større blokker under 

utløp. Det er flere blokker utenfor urfoten nedenfor Gammelseterhaugen med størrelse mellom 1-

2,5 kubikk meter. Det er også noen andre isolerte blokker funnet under befaring nær noen av de 

lave berghammere i nedre delen av fjellsiden.  

Bogge har et mildt klima, det vil være perioder gjennom året der gjennomsnittstemperaturen 

varierer over og under null grader. Området er sørvestvendt. For bratte hammere viser NIBIOs 

markfuktighetskart at det er kan være tilgang på overflateavrenning inn i brattkanter. Tine-fryse 

prosesser antas å være en viktig årsak til steinsprang. Det er vegetasjon helt opp til og over 

brattkanter og løsneområder for steinsprang i hele området Bogge. Røtter kan forårsake videre 

utsprekking av bergarter på bratte kantene, noen som også er med på å øke noe sannsynligheten 

for steinsprang. 
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Figur 116: Bildet viser brattskrent over skredhendelse ved Innbogge i 1949. De høyeste bergskrentene er 

markert med røde ellipser. 

 

Det er kun observert noen mindre felt med urmasser i området under brattskrenter, og det er 

registrert enkeltblokker i felt som antas å være rasblokker fra steinsprang. Det vurderes at det har 

foreligget steinsprang aktivitet fra høye brattskrenter i midtre del av fjellsiden. Årlig 

løsnesannsynlighet for disse skrentene vurderes å være større enn 1/100. Lave berghammere i 

nedre del av fjellsiden og i kartleggingsområdet har lite spor av tidligere steinsprangaktivitet. Det 

vurderes at årlige sannsynlighet for utløsning av steinsprang fra slike flater er større enn 1/1000.  

Utredning av utløp 

Feltarbeid og terreng- og flybildeanalyser bekrefter skredavsetninger fra steinsprang i østre og 

vestre del av området. Noen isolerte blokker og små urmasser er også observert nær lave 

berghammere i og rett ovenfor kartleggingsområdet. Blokkstørrelsen varierer mellom få 

kubikkdesimeter til få kubikkmeter. Terrenghelningen er slik at det er potensiale for utløpsområder 

for steinsprang langsetter disse brattskrentene og berghammere, men mange steder med 

begrenset utstrekning på grunn av relativt slakt terreng under skrentene.  

Steinsprangutløp  er modellert med RockyFor 3D (Tabell 49). Modelleringen gir en 3D- beregning 

av kinetisk energi, hastighet, spretthøyde langs skredbanen, rotasjonshastighet, sannsynlighet for 

utstrekning blant annet. Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke 

områder som er brattere enn 45° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 

5x5 m oppløsning. Skrenter mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men 

disse ansees å være lite vesentlige for fastsettelse av faresoner.  

Modelleringsresultater gir en god indikasjon på hvordan steinsprang vil forløpe i terrenget. 

Resultater fra modellering er brukt sammen kartleggingsresultater i felt, tidligere hendelser og 

faglig skjønn til å vurdere utløp av steinsprang. 
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Tabell 49. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang for området Bogge ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 20% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1 m3 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Terrenget over deler av kartleggingsområdet og inne i kartleggingsområdet er stedvis bratt og opp 

til steilt flere steder. Observasjoner i felt av tidligere hendelser, sammen med terrenganalyser og 

modellering er brukt til å vurdere steinsprangfare på delområdet Bogge Det vurderes at årlig 

sannsynlighet for steinsprang er koblet til høye bratte skrenter er større enn 1/100, mens årlig 

sannsynlighet for mindre lave berghammere er større enn 1/1000. Det vurderes at skog har ikke 

effekt på verken utløsning eller utløp av steinsprang i området. 

 

8.3.2 Snøskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger nesten hele kartleggingsområdet og påvirkningsområdet 

innenfor aktsomhetsområdet til snøskred. Aktsomhetskart fra NGI viser at kun mindre deler av 

kartleggingsområdet i vest, midt og i øst er innenfor aktsomhetsområdet for snø og steinsprang. 

NVEs veileder sier at det kan forekomme snøskred i terreng som er brattere enn 25 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 25 grader.  

Tabell 50: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Også innenfor NGIs aktsomhetskart 

for stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er både gran, furu og lauvskog i 

vurderingsområdet. Skogen vurderes som så 

tett og stor at den i stor grad er med på å 

utelukke løsning av snøskred i området. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig grad.  

Ja 

Årlig snødybde Årlig snødybde er over 0,2 meter.  Ja 
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Snøskred er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og årlig snødybde vurdert å være en 

aktuell prosess i området.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget over kartleggingsområdet er undulerende med brattere terreng mellom flatere partier. 

Terrenget er generelt slakt og under 25 grader innen kartleggingsområdet, med bare enkelte små 

skåninger som er brattere enn dette.  

Utholdende terrenget med helning mellom 30-60° og som utgjør potensielle løsneområdet for 

snøskred, finnes i nord ved Svarthammeren/Brenslå, sentralt ved Almåshaugen og i øst opp mot 

Gammelseterhaugen, se Figur 117. Alle disse områdene er dekket av skog. Bratte skråninger i 

nordlig del er stort sett vendt mot S-SØ, men lengst i østre del er skåningen orientert mot vest.  

 

Figur 117: Figuren viser bratthet snøskred for Bogge.  

I kapittel 2.3.2 vises det at 3-døgns nysnø maksimum for målestasjonen i Eresfjord (nærmeste 

stasjon, 14 moh., måleperiode 1991-2020) er 60 cm. Gjentaksintervall for 1-døgns vinternedbør er 

henholdsvis 86 og 110 cm for 100 og 1000-års intervall, og for 3-døgns vinternedbør henholdsvis 

152 og 192 mm for 100 og 1000-års intervall (se kapittel 2.3.3). Selv om klimadata isolert sett kan 

antyde betydelig med vinternedbør, så vil trolig bare en mindre del av denne komme som snø nær 

fjorden og i lavere områder. De kartlagte løsneområdene ligger oftest høyere oppe i terrenget enn 

målestasjonen i Eresfjord. Hoved vindretninger på vinteren er enten fra øst eller sørvest. 

Nedbørførende vind er i hovedsak fra vest eller sørvest. Vurderingene av snøskred i Bogge, der 

hele delområdet ligger ved Eresfjorden, går ut ifra at maksimal snødybde for de høyeste deler av 

fjellsiden som ligger over 500 moh. (på Storhaugen, Dauen og Skarven) er mellom 1.5 – 2 m, og 

på den midtre deler av fjellsiden mellom 1 – 1,5 m (grunnet både terrenghelning og vindretning).  

Terrenget på Svarthammaren i vest og Almåshaugen i midtre del av påvirkningsområdet er vurdert 

som utsatt for utløsning av snøskred når skog forsvinner. Det er identifisert tre løsneområder på 

Svarthammaren og ett løsneområdet på Almåshaugen. Løsneområdene for snøskred ble 

identifisert basert på terrenganalyser, dronebilder og feltarbeid. 

Det er noe ruhet i terrenget i midtre del av fjellsiden over 500 moh. Noen konkave former og 

ujevnheter i fjellsiden kan finnes i nordøst og nordvest på påvirkningsområdet. Det antas at ruheten 

i terrenget vil begrense utløsningen av snøskred en del. Det er identifisert flere løsneområder for 

snøskred i den nordvestlige siden av påvirkningsområdet over 500 moh. på Veten, Middagshaugen 
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og Storhaugen. Det er også et løsneområde identifisert på nordøstlige siden av 

påvirkningsområdet på Skarven. Terrenget i nordvest, på øvre del av Prestaksla er vurdert å være 

for bratt til å akkumulere betydelige snømengder, samme situasjon er observert i øst på Langfjellet. 

Det er ikke kjent fra lokale at det går snøskred i fjellsiden. Terrenget på Svarthammaren og 

Almåshaugen viser klart forhold til å utløse snøskred dersom dagens skog forsvinner. Det vurderes 

at snøskred kan forekomme fra løsneområdene over 500 moh., identifisert øverst i området, under 

dagens forhold. Det ansees å være sjeldent.  

Utredning av utløp 

Det er ikke snøskredhendelser registrert i området på NVEs skreddatabase. Det ble heller ikke 

observert tydelige avsetninger i området som kan kobles til tidligere snøskredaktivitet. 

For å avgjøre utløpslengder for snøskredene er det benyttet dynamiske utløpsmodeller utført i 

RAMMS: Avalanche i kombinasjon med alfa-beta topografisk modeller fra identifiserte 

løsneområder. Det er ingen historiske hendelser registrert i området som kunne brukes til 

kalibrering av modellene. Inngangsparametere for RAMMS Avalanche er vist i Tabell 51 og i detalj 

for hvert løsneområde i Vedlegg H. 

Resultater fra modellering viser at snøskred fra løsneområder identifisert på Svarthammaren og 

Almåshaugen vil nå inn i kartleggingsområdet på Hjellhammaren og Øvre Utbogge i vest og i nedre 

del av Almåshaugen i midt. Alle snøskred utløst fra identifiserte løsneområder over 500 moh. vil 

stoppe betydelig før massene når inn i kartleggingsområdet. Alle disse snømassene har korte 

utløpslengder og vil stoppe på dalen til Boggeleva.  

 

Tabell 51. Input parametere for RAMMS Avalanche for snøskred på Bogge. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved bilineær interpolasjon 

Mektighet løsneområde 1-2 m  

Løsnevolum 2700 - 29 000 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1500 og 1000 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert avsetninger etter snøskred i området, og det er heller ikke kjent at det går 

snøskred av betydelig størrelse i området blant lokalkjente. Det er ingen tidligere spor etter 

snøskred i kartleggingsområdet. Klimatisk sett er området forholdsvis lite egnet for snøskred. Selv 

om det er store nedbørsmengder i området vinterstid antas bare noe av dette å komme som snø. 

Terrengforhold viser at snøskred kan utløses på Svarthammaren og Almåshaugen. Imidlertid er 

disse områdene dekket av skog. Skog her har en forebyggende effekt mot snøskred. 

Det vurderes at den årlige sannsynlighet for snøskred fra Svarthammaren og Almåshaugen er 

mindre enn 1/5000 med dagens skogforhold, men vil øke til å være større enn 1/1000 dersom skog 

forsvinner. Årlig sannsynlighet for resten av delområde Bogge er vurdert å være lavere enn 1/5000.  
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8.3.3 Jordskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme jordskred i terreng som er brattere enn 20 grader. Deler 

av terrenget både i og over kartleggingsområdet er brattere enn 20 grader. Løsmassekart fra NGU 

viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå jord- og flomskred i 

området.  

Tabell 52: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja 

 

Kriteriene for om jordskred er en aktuell prosess i området er oppfylt, slik at for at jordskredfaren i 

Bogge må utredes.  

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i området er relativt slakt fra fjorden og gjennom hele kartleggingsområdet. NGUs 

løsmassekart viser hovedsakelig marine avsetninger og elveavsetninger i kartleggingsområdet. 

Videre mot vest, øst og nord stiger terrenget og blir brattere enn 25 grader. Det stiger brattere mot 

ryggene der det er blottlagt berg med stedvis tynn dekning av løsmasser. Det er stedvis 

morenemasser på NGUs kart i områder med helning over 20 grader nord for Utbogge og Innbogge 

utenfor kartleggingsområdet. Morenemasser har vanligvis bra stabilitetsforhold med en 

karakteristisk friskjonsvinkel over 35°. 

I Figur 118 vises terrenghelning og markfuktighet. Flere bekker i nord og øst starter høyt, ved øvre 

del av fjellsiden og går ned til sjøen. Flere enkelte vannveier i nord samles i et felles løp på 

Hjellhammaren. En stor del av vannet dreneres ned til Boggelva i nordøst. Enkelte parallelle 

vannveier løper ned i øst på Innbogge. Det kan sees at naturlige overvannsveier er påvirket av 

eksisterende veier i området. 
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Figur 118: Figuren viser bratthet jordskred samt blå markfuktighet i området Bogge [31]. 

En jordskredhendelse fra 1949 ved Innbogge er godt registrert og dokumentert. Hendelsen ligger 

inne som steinskred i NVEs database, men vurderes etter dokumentasjon av fastboende å være 

en steinspranghendelse som utløste jordskred på grunn av mye nedbør og vannmettede 

løsmasser under rasstedet. Jordskredet stoppet inne på gårdstunet på Boggestranda 458. 

Jordskredavsetninger fra hendelsen er tydelig vist i flybilder fra 1960. Deler av skredmassene har 

blitt fjernet av lokale, men det kan ses spor etter hendelsen, og det ble observert på befaring.   

Det er også en annen registrert jordskredhendelse i 1848 på Sandvika rett øst for 

kartleggingsområdet. Ifølge beskrivelser i NVEs skreddatabase ble skredmassene utløst høyt i 

terrenget og ble ledet inn i Sandvikelva hele veien ned til sjøen. Basert på beskrivelsen kan det 

tolkes at hendelsen starter som jordskred og utviklet seg til flomskred etter massene kom på 

Sandvikelva. På skyggekart er det tydelig vist flere skredspor på løsmassene i fjellsiden i øst av 

elva. Det er tolket at opprinnelig jordskred i 1848 ble utløst fra østlige siden. 

Nesten hele fjellsiden i området er dekket av skog opp til ca. 500 moh. (se kap. 8.2.8). Skogen som 

er til stede i terrenget har en viss stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter binder opp masse 

og skaper stabilitet samt at de tar til seg vann. Morenemasser har også bra stabilitetsforhold i 

skråninger med helning over 30°.  

Det er ikke observert tydelig avsetninger som kan kobles til jordskred aktivitet i området, unntatt fra 

avsetninger på Innboge fra den historiske hendelsen i 1949. 

Basert på terrenganalyser er det identifisert flere områder som er egnet til å utløse jordskred i 

området spesielt i nordvest og nord. Løsneområdene er dekket av skog i dag. Det vurderes at 

utløsning av jordskred med dagens skogforhold er lite sannsynlig.  

Sannsynligheten for å utløse nye jordskred på Innbogge i området hvor skredhendelsen skjedde i 

1949 er høy, mens sannsynligheten for å utløse jordskred fra andre identifiserte løsneområder er 

relativt lav. Det er ingen andre steder i påvirkningsområdet hvor terrengform og løsmassedekke 

gjentar forhold observert på Innbogge. Sannsynligheten vil øke for disse løsneområdene dersom 

skog forsvinner. En historisk hendelse fra 1848 er tolket å være utløst fra østlig side for 

Sandvikselva, utenfor kartleggingsområdet. Forholdene i Sandvika området hvor skredet ble utløst 

er vesentlig forskjellig enn hva som observeres i andre deler av påvirkningsområdet.  
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Utredning av utløp 

Jordskred er aktuell som prosess i området hvor den historiske hendelsen ble utløst i 1949. Der 

terrenget er jevnt og slakt (helning er mindre enn 20 grader) og flates ned på ca.115 moh. hvor 

jordskredmassene ble avsatt. Tegn av en annen tidligere hendelse, vest for historisk registrert 

hendelse, ble observert under feltarbeid i samme området. Tidligere hendelse har lignende utløp, 

men stoppet høyere i skråningen på grunn av små variasjoner i terrengforhold. Andre 

løsneområder for jordskred er kartlagt i området.  

Jordskred er lite sannsynlig med dagens skogforhold for en stor del av området, men det er flere 

løsneområder identifisert som er egnet til å utløse jordskred når skog eventuelt hugges. 

Terrengforhold er spesielt egnet for jordskred ved Hatlebakken, Almåshaugen og Innbogge. 

Modellering av utløp fra alle identifiserte løsneområder ble utført med RAMMS: DebrisFlow. 

Inngangsparametere er presentert i Tabell 53 og finnes i detalj i Vedlegg H. 

Tabell 53. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for jordskred i området Bogge. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 - 2 m  

Løsnevolum 100 - 1300 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

Resultater fra modellering bekrefter feltobservasjoner for historisk hendelse på Innbogge. 

Resultatene viser også at jordskred kan nå inn i kartleggingsområdet. Jordskred fra løsneområder 

på Hatlebakken vil løpe ned på enkelte separate utløpsbaner, mens utløp fra løsneområder på 

Svarthammaren vil samles nede på foten av brattskråningen på Hjellhammaren. Noen 

løsneområder på Almåshaugen vil dele utløpsbane, men noen andre vil løpe ned på enkelt 

skredbane ned til skråningsfoten.  

Når jordskred inn i kartleggingsområdet?  

Jordskred er en aktuell skredtype i området på Innbogge, hvor en historisk skredhendelse er 

registrert i NVEs skreddatabasen. Jordskred kan også være aktuell på Hjellhammaren og 

Almåshaugen dersom skogforhold endres. Det er vurdert at årlig sannsynlighet for jordskred er 

større enn 1/100 på Innbogge med dagens skogforhold. Årlig sannsynlighet for resten av 

delområdet er mindre enn 1/5000. Årlig sannsynlighet for jordskred for scenario uten skog vil øke til 

større enn 1/100 for Hjellhammaren og Almåshaugen. 

 

8.3.4 Flomskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er brattere 

enn 15 grader. Deler av terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. 

Løsmassekart fra NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå 

jord- og flomskred i området.  
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Tabell 54: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

Utredning av videre skredfare er nødvendig iht. NVEs veileder.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er noen registrerte dreneringskanaler som oppfyller kriteriene for helning og muligheter for 

løsmasser. Løsmassekart viser både breelvavsetninger og morenematerialer i terreng som er bratt 

nok for flomskred. Under befaring ble det observert at det er ingen eller lite løsmasser akkumulert i 

bekkeløpene. Enkelte bekkeløp i området løper direkte på berg.  

Det er en skredhendelse registrert i NVEs skreddatabase i området på Sandvika som kan tolkes 

som en kombinasjon av jordskred/flomskred. Beskrivelsen av hendelsen finnes det i kap. 8.2.3.  

En vifteform som er tolket som flomskredavsetninger er funnet på Innboge, nordvest for historisk 

jordskred fra 1949. Viften ligger langs en liten bekk som starter opp ved Bollethammaren.   

Det er ikke registrert flomskredhendelser i/ved Boggeelva, men elven samler en stor del av 

overvann fra terrenget ovenfor kartleggingsområdet. Det foreligger ikke andre elver i området, men 

flere vannførende bekker på Øvre Utbogge, Vikhammaren og Innboge ble observert ved 

befaringen. Flere andre bekker og forsenkninger som er mulige bekkeløp i området var tørre under 

befaringen i juni 2021. Det antas at overvannet er samlet i disse bekkeløpene i perioder med 

nedbør eller ekstrem snøsmelting. Østlig side av Boggeelva nedenfor Boggestranda vei er bratt og 

består av finkornige løsmasser (elveavsetninger ifølge NGUs løsmassekart). Området er utsatt for 

sideerosjon, men det ble ikke observert tegn av jordskredaktivitet koblet til elvesideerosjon langs 

den bratte elvesiden. Eventuelle jordskred utløst fra dette området vil utvikles til flomskred og vil 

løpe ned til sjøen.  

Det vurderes at flomskred kan utløses i området på Innbogge, vest for den historiske 

jordskredhendelsen fra 1949, hvor en vifteform dannet av flomskredavsetninger er identifisert. 

Flomskred kan også utløses ved utglidning fra den bratte østlige sideelven som ligger nede ved 

brua over Boggeelva. Jordskred som utløses fra fjellsiden i øst av Sandvikelva kan utvikle seg til 

flomskred når skredmassene når inn i elveløp. 

Utredning av utløp 

Det finnes flomskredavsetninger på Innbogge, vest for den historiske jordskredhendelsen fra 1949. 

Løsneområdet for flomskred i dette området ligge i et lite bekkeløp som starter ved foten til 

Bollethammaren. Flomskred kan også utløses på nede Boggeelva koblet til utløsning av jordskred 

fra østlige sideelva. 

Modellering av flomskred ble utført i RAMMS: Debris Flow for løsneområder i Boggeelva og 

Innbogge. Modelleringen utløpslengder og -bredder varierer noe basert på modellerte volum og 

friksjonsparametere. Tabell 55 viser parametere benyttet for modelleringen og Vedlegg H viser 

parameterene i detalj knyttet til hvert løsneområde.  
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Tabell 55. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for flomskred i området Bogge. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 - 2 m  

Løsnevolum 300 - 1800 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Basert på tidligere hendelser, NGUs løsmassekart, terrenganalyser feltkartlegging og resultater fra 

dynamisk modellering av utløp vurderes det at flomskred kan nå inn i kartleggingsområdet på to 

steder. Det ene stedet er langs Boggeelvas nedre del og det andre stedet er ved Innbogge. Ingen 

hus er innenfor aktsomhetsområdene for årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 eller 1/5000 for 

flomskred.  

8.3.5 Sørpeskred 

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekket. Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet 

gammel snø og lett nysnø, enn i gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området.  

Tabell 56: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Helningskart og skyggemodeller, sammen med flyfoto er brukt for å prøve å identifisere mulige 

løsneområder. Det er ikke funnet løsneområder for sørpeskred i området. 

Årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred inn i kartleggingsområdet med ødeleggende kraft 

vurderes å være lavere enn 1/5000.  

8.3.6 Steinskred 

NVEs veileder sier at det kan forekomme steinskred i terreng som er brattere enn 45 grader. Deler 

av terrenget utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 45 grader både i østre og vestre del. 

Løsmassekart fra NGU og observasjoner fra felt viser at det er bart fjell slik at det teoretisk kan gå 

steinskred i området.   
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Tabell 57: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Nei 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

Det er ikke registret noen mulige områder for steinskred i kartleggings- eller utredningsområdet. I 

henhold til observasjoner i felt er det ikke registrert enkeltsprekker eller sprekkesystemer som gir 

bergpartier større enn 100 m3. Fare for steinskred trenger ikke utredes.  

8.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er steinsprang og flomskred aktuelle skredtyper for området Bogge. Basert på 

observasjoner i felt, samtaler med lokalkjente, historiske flyfoto og bruk av dynamiske modeller er 

steinsprang dominerende skredprosess i hele området fra spredte bratthammere. Jordskred og 

flomskred er også stedvis aktuelle skredtyper i området. Skog har avgjørende betydning for 

utløsning av jordskred. Derfor er det tegnet også faresoner for scenario uten skog. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Vedlegg E og G og i Figur 119. Kart med skog som 

har betydning for skredfare er presentert i vedlegg F. Totalt er det 2 boligbygninger eller industri 

som er innenfor faresoner, fordelt som vist under:  

- 1 fellesnaust vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 1 bolig vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000.  

- 0 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 119: Figuren viser samlet skredfare med årlig nominell sannsynlighet for skred for området Bogge.  
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8.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

Rapport presentert i kap. 8.2.4 omhandler området utenfor både kartleggings- og 

påvirkningsområdet. 

8.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Løsneområder for mulige flomskred på nedre Boggeelva er først og fremst basert på skyggemodell 

og helningskart sammen med løsmassekart fra NGU.  Det er også knyttet usikkerhet rundt 

returperioder av ekstraordinære nedbørshendelser som vil kunne utløse flomskred. Tett vegetasjon 

gjør at dronebilder av mulige flomløp og løsneområder ikke har den informasjonsgraden som er 

gunstig for detaljert vurdering. 

Usikkerhet knyttet til vurdering av steinsprangfare vurderes som liten for området. Området er 

oversiktlig og svært mange brattskrenter er observert under befaring.  

8.3.10 Anbefalte tiltak 

Det er en bygning på Vikhammaren som har større enn 1/100 årlig nominell sannsynlighet for 

steinsprang. Det er tidligere utarbeidet og gjennomført en sikringsplan, men det stilles spørsmål om 

vurderingene er tilstrekkelige i denne. Derfor anbefales det, for naustanlegget på Vikhammaren, å 

få utarbeidet en ny permanentsikringsplan for bergskjæringen samt terrenget mellom 

naustanlegget og turstien i overkant. Aktuelle tiltak er rensk og spredt bolting. For bebyggelse som 

ligger innenfor faresonekart med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000 gjelder samme 

anbefaling som for naustanlegg. Fagfolk bør utarbeide en detaljert sikringsplan for områdene.  

8.3.11 Andre faremomenter 

Øst for Boggeelva er det løsmasser som står så steilt at de over tid kan bli påvirket av erosjon 

under ekstrem flom og dermed forårsake lokale løsmasseutglidninger. Området er registret som 

andre faremoment iht. kravspesifikasjoner for skredfarekartlegging av NVE (2021). 
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9 Område 6 – Ranvik 

9.1 Områdebeskrivelse 

Området Ranvik ligger på nordsiden langs Langfjorden om lag 15 km vest for tettstedet Eidsvåg. 

Kartleggingsområdet ligger primært langs fjorden, Figur 120. I området er det bolighus, 

landbruksbygninger, naust og en småbåthavn. Påvirkningsområdet dekker deler av fjellsiden til 

Skjenstøberget i vest og går oppover mot Torslihamran og Trongskaret i øst. Terrenget går opp 

mot ca. 400-500 moh. i vest og noe lavere, ca. 200-250 moh. i øst. 

Terrenget over området stiger oppover mot Storhaugen. I den vestlige delen av området stiger for 

det meste med helning på mindre enn 45°, men med enkelte brattere skrenter og noen mer flate 

partier/hyller oppover fjellsiden. Over den østlige delen av området er terrenget brattere på 

sørsiden, med en del tilnærmet vertikale skrenter på noen titalls meters høyde i bunnen av 

fjellsiden. Rundt 170 moh. avtar helningen i terrenget betydelig og det er en sone med relativt flatt 

parti på mindre enn 25° før helningen øker igjen opp mot Trongskaret. På vestsiden av 

Torslihamran kan det følges en rygg oppover mot nordøst. En kløft med et elveløp skiller 

Skjenstøberget fra Torslihamran og Trongskaret. Flere små elver fra vestsiden drenerer ned mot 

denne. Kløften har en sørøstlig orientering.  

 

Figur 120. Oversiktskart over området Ranvik. 
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Figur 121. Oversiktsfoto over områder Ranvik, sett mot nord. 

9.2 Grunnlagsmateriale 

9.2.1 Aktsomhetskart 

NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang som viser potensiell skredfare dekker hele 

påvirkningsområdet og kartleggingsområdet unntatt den vestlige delen og den østlige delen nede 

ved fjorden. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker den vestlige og sentrale delen av 

området. Figur 122 viser aktsomhetskart for området Ranvik. 

  

  

Figur 122. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) i Ranvik er vist under. 
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9.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet terrengdata 

fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro. 

9.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser en steinspranghendelse med relevans til området Figur 123. Denne 

fant sted 17. oktober 2019, rett vest for kartleggingsområdet. Statens vegvesens kartdatabase [48] 

viser at dette var blokkutfall fra en naturlig skrent/skjæring langs veien, de løsnede blokkene nådde 

ikke veien Figur 124.  

 

Figur 123. NVE skredhendelser i området Ranvik. 
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Figur 124. Blokkutfall fra skrent langs Ranvikvegen. Bilde fra Statens vegvesen 17.10.2019 kl.13.49 [48]. 

Fra en lokal informant fortelles det at det gikk stein mellom husene på gnr/bnr 204/32 for ca. 30-40 

år siden. Huset er fra 1970 tallet. Informanten har ikke opplevd at det har rast stein ned mot veien. 

Det fortelles videre at det raser mye ut i skrenten nordøst, og at berget der er dårlig. 

9.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner til et notat med konsekvensbeskrivelse for nye områder foreslått i kommuneplanen 

for Nesset kommune [49] for 2012-2022 fra 2011, der Ranvik er et av delområdene. Der sies det at 

«området ligger ikke innenfor potensielle fareområder for stein og snøskred». 

9.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Sweco kjenner ikke til noen eksisterende skredsikringstiltak i området. NVE har ingen sikringstiltak 

i tilknytning til kartleggings- og påvirkningsområdet.  

9.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt». 

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser at området nede ved fjorden består av tykk 

morene. I øst går det over til «bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke». I sentrale deler av området er 

løsmassene «marine strandavsetninger» og i den vestlige delen er det et mindre område med 

«hav- og fjordavsetninger i tykt dekke». I den nordvestlige delen av området finnes det 

skredmateriale. I den nedre delen av fjellsiden er det «tynt humus/torvdekke» og et område med 

tynn morene. Mot toppen av påvirkningsområdet er det «bart fjell og stedvis tynt løsmassedekke og 

noe «torv og myr» i de øvre delene, Figur 125.  
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Figur 125. Løsmassekart fra NGU over området Ranvik. 

9.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett. Terrenget blir noe 

mer tilgrodd av skog med tiden. Det kommer tydelig fram fra flyfoto fra 2017 at det er hogd en del 

skog i den vestlige delen av området der fjellsiden tiltar. Det er tydelig fremtredende furuskog på 

datasettene fra Romsdal 1960, Møre kyst 2006, Nesset 2008, Møre 2012 og Møre 2013. I 

datasettet Nesset og Sunndal 2017 er deler av furuskogen borte mens lauvskogen står igjen, Figur 

126.   
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Figur 126. Flyfoto fra Norge i bilder viser at det er utført hogst av granskog i den nord vestlige delen av 

området mellom 2013 og 2017. Bildene er fra datasettene Nesset og Sunndal 2017 (øverst) og Møre 2013 

(nederst). 

9.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, med 
betydelig innslag av granskog og noe furuskog, Figur 127. Tregrensen er lokalisert lenger opp i 
terrenget enn påvirkningsområdet, og det meste av påvirkningsområdet er dekket av skog unntatt 
noen små områder i den nordlige delen. Tettheten av trær er størst i den nedre delen av fjellsiden og 
er avtagende oppover i terrenget. Kronedekningen er i gjennomsnitt svært høy, og er 90% i store 
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deler av den nedre fjellsiden. Stammetettheten for trær i DBH 16cm er også relativt høy, og er på 
700-900 trær/hektar for den sentrale delen av fjellsiden.  

 

 

 

Figur 127. Oversiktskart over skog i området Ranvik, NIBIO [13]. 

 

9.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet. Kartet viser at det 

hovedsakelig er to hoveddreneringsårer som flere små dreneringsveier flettes inn i på vei nedover 

fjellsidene. De to markante dreneringsveiene er fra Storhaugen og Mitthaugen. Disse to årene 

møtes ca. ved 375 moh. og drenerer nedover fjellsiden i kløften/elveløpet som skiller 

Skjenstøberget fra Torslihamran før elven går ut i Langfjorden.  

I den vestlige delen av påvirkningsområdet ved Skjenstøberget er det også noen forgrenede  

drenerende løp og en ansamling av vann på nordsiden av Ranvikvegen. Det antas at vannet her er 

ført i stikkrenner.  
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Figur 128. Markfuktighetskart og drenering i området Ranvik, NIBIO [31]. 

9.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser.  

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] følger, og kun aktuelle 

skredtyper er utredet videre. 

9.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Tabell 58 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 58. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Potensielle løsneområder er hovedsakelig lokalisert i den nedre delen av fjellsiden, langs bratte 

skrenter. De største løsneområdene finnes på østsiden av kløften opp mot Torslihamran og 
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strekker seg fra kote 50-180 moh. Over vestsiden av området, opp mot Skjenstøberget ligger 

løsneområder for steinsprang hovedsakelig fra kote 80-120 moh. Det finnes også stedvis små 

løsneområder oppover fjellsiden.  

Alle løsneområdene ligger under tregrensen. Rotsprengning ansees ikke som en avgjørende faktor 

for denne vurderingen. Observasjoner fra felt og dronefoto viser at det er svært tett vegetert i 

området, unntatt der skrentene er svært bratte mot foten av fjellsiden, der observeres bart fjell og 

tynt med vegetasjon.  

Skrentene langs bunnen av fjellsiden i den østlige delen er mer fremtredende og massive, og det 

observeres et tilnærmet vertikalt sprekkesett, et subvertikal sett med en nordlig orientering og et 

subhorisontalt sett med et slakt fall mot nordøst, Figur 129. Sprekkesettenes orientering gjør det 

mulig å løsne ut blokker i fjellsiden, Figur 130, og enkelte av den kan bli opptil flere titalls 

kubikkmeter.  

Det ligger ur ved foten av skrenten, og blokkstørrelsen i uren er variert. Stedvis observeres uren 

tydelig, og stedvis er det tydelig grodd vegetasjon over uren. Under befaring ble det i den sentrale 

delen av området observert blokker mellom uren og bebyggelsen som tolkes å være av annen 

opprinnelse enn steinsprang, trolig morenemasser.  

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse anses å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner.  

 

 

Figur 129. Skrent i den østlige delen av kartleggingsområdet 
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Figur 130. Tydelig vertikal baksprekk i topp av bergskrent. Volum av blokk er usikker, antatt <100m3.

Utredning av utløp 

Steinsprangavsetninger er i stor grad lagt til grunn i vurdering av utløpet til tidligere steinsprang. 

Det må tas høyde for at enkelte blokker kan være fjernet ved opparbeiding av jordbruksareal eller 

opprydding av skredhendelser. Det er generelt en del avsetninger etter steinsprang i området. Det 

er ur langs foten av skrenten og det ligger blokker langs bunnen av fjellsiden i kartleggingsområdet 

i Ranvik. Hovedsakelig er blokkene mellom uren og bebyggelsen rundt 1-1,5 m3 i størrelse. Det 

registreres noen større blokker, det er uvisst om dette er en skredblokker eller fra morene. 

Det er utført modellering av steinsprang i Rockyfor3D (Tabell 59), men disse stemmer forholdsvis 

dårlig overens med observerte avsetninger, og er ikke tillagt mye vekt. 

Tabell 59. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang for området Ranvik ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 0% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 m3) 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 
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Skogen i området er hovedsakelig lauvskog, med noe innslag av furu og gran i de nedre delene av 

fjellsiden. Kronedekningen er alt i alt god, den er >80% i store deler av påvirkningsområdet. 

Stammetettheten for DBH (16 cm) er høyere i nedre del av fjellsiden enn mot toppen. Skogen 

dekker store deler av utløsningsområdet og utløpsområdet for steinsprang. Det er derimot ikke 

tilstrekkelig lengde på skogbeltet. Det er <100 m mellom de største løsneområdene for steinsprang 

og bebyggelsen, og det vurderes at skogen ikke har noe dempende effekt på steinsprang blokker 

fra de største løsneområdene. Uren langs foten av skrenten vil ha noe dempende effekt på blokker. 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at steinsprang kan nå inn i kartleggingsområdet Ranvik med årlig nominell 

sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000.  

I den østlige delen av området er det kjent at det har gått et steinsprang ned mellom to hus. Det er 

ganske utpregede løsneområder med mange potensielt løse blokker og tydelige uravsetninger. I 

denne delen av området vurderer 1/100-sonen å stoppe noe oppe i skråningen, omtrent der hvor vi 

har observert sammenhengende uravsetninger. Enkelte sjeldne steinsprang vurderes å kunne nå 

lenger ut enn dette, og 1/1000- og 1/5000-sonen er trukket et stykke lenger ned. Det finnes også 

noen lokale skrenter i denne delen av området som sonene er trukket rundt.  

I den sentrale delen av området (men øst for elven), er det observert blokkavsetninger ganske 

langt ned i terrenget, men disse tolkes å ha annen opprinnelse enn steinsprang, trolig er de 

morenemasser. Sonene for 1/100, 1/1000 og 1/5000 er lagt forholdsvis høyt i terrenget her, relativt 

nær skrentene som kan avgi steinsprang, ettersom terrenget er forholdsvis slakt, og steinsprang 

dermed forventes å stoppe relativt raskt opp. 

I den vestlige delen av området er det enkelte mindre skrenter, spesielt ved kote 80-120. Det 

forventes ikke veldig hyppige utfall fra disse med potensiale for utløp inn i kartleggingsområdet, 

men sonene for 1/1000 og 1/5000 er trukket inn i øvre del av kartleggingsområdet.  

Skogen vurderes ikke å ha betydelig effekt på steinsprangsonene, og fjerning av skog vil derfor 

ikke medføre endringer i disse. 

9.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 60 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 60. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Ved undersøkelse av DTM er det ikke observert storskala lineamenter som åpne sprekker, 

bakskrent forkastninger eller innsynkninger i området som indikerer at det er noe aktive fjellparti. 

Det observeres heller ikke på ortofoto over området eller dronebilder fra befaring. Verken NVEs 

[39] database over potensielle fjellskred eller NGUs [40] database for ustabile fjellparti indikerer at 

fjellene i påvirkningsområdet til Ranvik er ustabile. Figur 130 viser en stor avløst blokk i 
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bergskrenten, hvorvidt den er i størrelsesordenen til et steinskred er vanskelig å anslå, den anslås 

å ha steinsprangdynamikk ved eventuelt utfall. 

Urene som er observert i skråningen bærer preg primært av steinsprangaktivitet. Det er lite spor 

etter steinskred med en annen skreddynamikk enn steinsprang i området. Størrelsen på blokkene 

som er observert er også forholdsvis begrenset.  

Fra befaring er det observert noen mulige blokker i skrentene som kan være av en viss størrelse, 

muligens over 100 m3, men slike forventes å knuse raskt opp.  

Basert på visuell inspeksjon av bergmassene i fjellsiden og sprekkesettene i den er det ikke 

observert større bergpartier som forventes å være avgrenset.  

Vi vurderer at løsnesannsynligheten for steinskred med en annen skreddynamikk enn steinsprang 

er lav (mindre enn 1/5000) for kartleggingsområdet. Det er derfor ikke gjort videre utredning av 

utløp for steinskred. Det utelukkes imidlertid ikke helt at det i sjeldne tilfeller kan løsne større 

bergparti med volum stort nok til å klassifiseres som steinskred, men sannsynligheten for at slike 

skred skal ha en annen skreddynamikk enn steinsprang vurderes som mindre enn 1/5000. 

Eventuelle skred med volum større enn 100 m3, men med steinsprangdynamikk ansees dekket av 

vurderingen av steinsprang i forrige kapittel  

9.3.3 Snøskred  

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og NVEs flytskjema (Tabell 58) er snøskred vurdert som en 

aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred utredes videre. 

Tabell 61. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- 

og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i 

vurderingsområdet, men også noe 

barskog. Skogen vurderes ikke 

tilstrekkelig til å hindre utløsning av 

snøskred i løsneområdene. Skogen 

vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig 

grad.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er flere partier i fjellsiden der kombinasjonen av terrengflaten og helningen (30-45°) gjør dem 

aktuelle som løsneområder for snøskred i fjellsiden.  

Ved å benytte NVEs [2] veileder for parametere som indikerer om skog har en tilstrekkelig 

forebyggende effekt mot utløsning av snøskred, kommer det frem at deler av skogen i den lavere 

delen av fjellsiden er god nok til å hindre utløsning av snøskred, Figur 131. For de øvre delene av 

terrenget der det er imidlertid ikke skogen tett nok til å fullstendig hindre utløsning av snøskred, 

selv om den trolig bidrar til å redusere løsnesannsynligheten en del. 

I kapittel 2.3.2 er det to målestasjoner for vind som nyttes i forbindelse med delområdet Ranvik.  

Målestasjonen på Gjemnes (990 moh.) viser at den primære vindretningen er fra vest og nordvest. 
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Målestasjonen Molde lufthavn (3 moh.) viser at den primære vindretningen er fra nordøst og vest. 

Stasjonen på Gjemnes viser den generelle retningen på vinden uten at den avbøyes av lokal 

topografi. Vind pålagring av snø kan forekomme i de potensielle løsneområdene, men forventes å 

være begrenset både som følge av mye omkringliggende skog og begrensede henteflater for snø i 

nærheten.  

I kapittel 2.3.2 står det at 1-døgns og 3-døgns gjentaksintervall for nedbør er hentet fra 

målestasjonen Molde «Nøisomhed». Data viser at 1-døgns maksimum er 79 mm på vinterhalvåret 

for måleperioden 1974-2020. 3-døgns maksimum er 131 mm for vinterhalvåret i perioden 1974-

2020. Det forventes imidlertid ikke at all nedbør vinterstid vil komme som snø, og det er ikke gitt at 

det finnes f.eks. svake lag i et eksisterende snødekke ved stor pålagring av nysnø.  

Det er noe ruhet i terrenget, det er trær, noen konkave former og ujevnheter i fjellsiden. Det antas 

at ruheten i terrenget vil begrense utløsningen av snøskred en del. Det er ikke kjent fra lokale at 

det går snøskred i fjellsiden.  

Det vurderes at snøskred i sjeldne tilfeller kan forekomme fra løsneområdene øverst i området med 

dagens skogforhold. Uten skog vil også snøskred kunne forekomme fra løsneområder i de lavere 

delene av skråningen, men også da ansees dette å være sjeldent.  

 

Figur 131. Områder der det er tilstrekkelig tetthet av skog og kronedekke ifølge NVEs veileder [2]. 

Utredning av utløp 

Det finnes verken kjente skredhendelser eller spor etter tidligere snøskred i området som kan 

indikere utløpsbaner og -lengder. Det er gjort modelleringer av snøskred i RAMMS: Avalanche for 

aktuelle løsneområder i skråningen, både med og uten skog (Tabell 62). Vedlegg H viser detaljert 

informasjon for modelleringsparametere for hver enkelt skredbane. 

Inputverdiene som er benyttet ansees å være ganske konservative, og representerer skred med 

lave sannsynligheter og i enkelte tilfeller skred som ansees å være lite realistiske. Det er også laget 

statistiske modeller fra alle løsneområdene som viser tre potensielle utløpslengder for respektive 

snøskred.  
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Tabell 62. Input parametere for RAMMS Avalanche for snøskred på Ranvik. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved bilineær interpolasjon 

Mektighet løsneområde 0,5-1,5 m  

Løsnevolum 500 - 10 000 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Tiny og Small  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 500 moh. og 50 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Modelleringene i RAMMS antyder at snøskred fra de potensielle løsneområdene i skråningen i stor 

grad vil kanaliseres inn mot elveløpet sentralt i området, eller ta vegen langs en mindre forsenkning 

vest i området. Eventuelle snøskred lengst vest ser i modelleringene ut til å stoppe opp rundt 

kanten av kartleggingsområdet. Snøskred langs elveløpet sentralt i området går en del lenger med 

utløp ned mot vegen. I tillegg antyder modelleringene at et snøskred fra en del av løsneområdene 

vil stoppe opp i terrenget langt over kartleggingsområdet. Skred fra løsneområdene som med 

dagens forhold er dekket med tett skog har kun liten effekt på lengste utløp.  

De statistiske modellene for snøskred antyder generelt noe lenger utløpslengde i den vestlige 

delen av påvirkningsområdet, men er relativt lik for den sentrale delen av området. For eventuelle 

skred fra løsneområdet øverst i fjellsiden indikerer Alfa-Beta beregningene at skred vil stoppe i 

øvre del av skråningen og ikke nå ned til kartleggingsområdet. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at snøskred når inn i kartleggingsområdet med årlig nominell sannsynlighet større enn 

1/1000 og 1/5000 ved elva sentralt i området. Ved en liten flik lengst vest i området vurderes 

snøskred å nå området med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000. På bakgrunn av de 

klimatiske og lokaltopografiske forholdene anser vi at snøskred vil være ganske sjeldent i området, 

og det er derfor ingen steder hvor den årlige nominelle sannsynligheten vurderes å være større 

enn 1/100.  

Uten skog kan snøskred løsne fra noen flere partier i de lavere delene av skråningen, men dette 

påvirker kun faresonene i ganske begrenset grad, ettersom skred fra disse løsneområdene i stor 

grad har samme bane som skred fra høyereliggende løsneområder. Skred fra disse lavereliggende 

delene av skråningen vil også klimatisk sett være sjeldnere. Vi vurderer at den årlige nominelle 

sannsynligheten for snøskred noe inn i området fra enkelte av disse løsneområdene er større enn 

1/5000, men mindre enn 1/1000 og 1/100.  

9.3.4 Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og NVEs flytskjema (Tabell 63) er jordskred vurdert som en 

aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra jordskred utredes videre. 
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Tabell 63. Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

I skråningene over kartleggingsområdet finnes det partier som både har tilstrekkelig med 

løsmasser og helning til at jordskred er teoretisk mulig. En del av disse partiene er består imidlertid 

av urmasser og vurderes dermed å være mindre aktuelle. Andre av partiene har tilstrekkelig 

helning, men er forbundet med bergblotninger og/eller skrenter, slik at løsmassedekket trolig er 

begrenset. Løsmassene består også i stor grad av relativt blokkrik morene som forventes å være 

relativt stabil.  

Skogen i skråningen vurderes som stabiliserende, røtter binder opp masse og skaper stabilitet 

samt tar til seg vann. Kronedekket i området er god, den er >80% i store deler av 

påvirkningsområdet og vil virke som en vannfordrøyer og i den grad dempe erosjon. Selv uten skog 

vurderes sannsynligheten for utløsning av jordskred å være forholdsvis begrenset. Det vil primært 

være relativt små områder rundt drensløp/forsenkninger i terrenget som er aktuelle løsneområder 

for jordskred i skråningen over kartleggingsområdet.  

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. 

Det er registrert et historisk løsmasseskred i NVEs skredhendelse database på Tjelle, ca. 6,5 km 

østover fra Ranvik. Løsmasseskredet er registrert 15.02.1756, værobservasjonen fra 

skredhendelsen er ukjent. Det er også registrert et historisk jordskred tvers over fjorden, på 

Elgenes. Jordskredet er datert til 15.10.1842, værobservasjon er også ukjent. Fra nyere tid er det 

registrert løsmasseskred tvers over fjorden fra Ranvik, på Sandnes, 14.11.2005 og 20.01.2017.  

Data viser at det var 63,1 mm (døgn) nedbør 14.11.2005. For målestasjonene Molde Nøisomhed 

og Istad kraftstasjon var det 23,7 mm (døgn) og 23,3 mm (døgn) den 31.12.2016, og 17,4 mm 

(døgn) og 31,5 mm (døgn) den 1.01.2017, henholdsvis.  

Det er også observert enkelte potensielle løsneområder for jordskred inne i selve 

kartleggingsområdet. En konkret løsmasseskråning over et eldre hus sentralt i området er 

underskåret i forbindelse med bebyggelsen, og vurderes å ha begrenset stabilitet. 

I områdene tvers over fjorden der det har gått løsmasseskred og jordskred i nåtid, er 

løsmasseskredene utløst i breelvavsetninger, bresjø og innsjøavsetninger og strandavsetninger. 

Områdene skredene har gått i ligger nært fylkesveien. Løsmassene i fjellsiden i Ranvik er variert 

og varierer mellom: tynt dekke, bart fjell, tynt humus lag/torv dekke, torv, myr og morene. Dette 

indikerer større variasjon i kornstørrelsen (grovere) og dårligere grad av sortering i løsmassene 

enn der det har gått jordskred. Med andre ord er det mindre skredfare i løsmassene i Ranvik enn i 

områdene rundt der det er registrerte skred.  

Utredning av utløp 

Det er ikke observert spor etter tidligere jordskred i skråningen. Enkelte slike spor kan være 

fjernet/endret i forbindelse med jordbruk i området, men det ville vært forventet å finne spor dersom 

det var partier i skråningen med hyppig jordskredaktivitet.  
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Det er utført modellering i RAMMS: DebrisFlow for jordskred. Løsnemektighet er satt til 1 m, noe 

som ikke nødvendigvis er realistisk for et hvert løsneområde, men som gir noe konservative 

løsnevolum. Parametere benyttet i modelleringen er listet i Tabell 64 og vist i detalj i Vedlegg H.  

Tabell 64. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for området Ranvik. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær resampling» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 300-2100 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Modelleringen antyder at masser fra flere av løsneområdene vil kanaliseres i elveløpet sentralt i 

området. Slike skred kan utløse eller gå over til å være flomskred, og omtales nærmere i neste 

kapittel. Et løsneområde i skråningen over den vestlige delen av kartleggingsområdet bremser i 

stor grad opp før det når kartleggingsområdet, men har en viss hastighet inn i område. 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred inn i kartleggingsområdet er 

mindre enn 1/100, men større enn 1/1000 og 1/5000 i øvre, vestlige del av kartleggingsområdet. 

Her er imidlertid faresonene sammenfallende med eller underordnet faresonene for steinsprang og 

snøskred.  

Jordskred som løsner langs elveløpet sentralt i området vurderes å gå inn i elveløpet og er omfattet 

av vurderingene knyttet til flomskred i neste kapittel. 

Selv om det er forholdsvis tett skog i de lavereliggende delene av skråningen vurderes ikke skogen 

å ha betydelig effekt på faresonene.  

 

9.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er brattere 

enn 15 grader. Flere steder i terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. Tabell 

65 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet.  
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Tabell 65. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av 

f.eks. andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er ikke observert spor etter flomskred i form av vifter med blokker, leveér eller lignende. Det er 

imidlertid observert noe ravinering ut over dagens drensløp i en elv/bekk sentral i området. 

Området nedstrøms for dette er bearbeidet av mennesker, slik at eventuelle spor etter flomskred 

kan være fjernet. I skråningen oppstrøms for dette er det også som nevnt i foregående kapittel 

mulighet for å få utløst mindre jordskred som vil drenere ned i bekkeløpet.  

I løsneområdet for flomskred er det bart fjell og tynt dekke. Det er lite tilgang på stein og grus fra 

bergblotninger. Ved mye nedbør kan løsmassene som er til stede mobiliseres og dra med seg mer 

masse nedover i den etablerte kløften/gjelet. Det tenkes at skogen i fjellsiden vil ha stabiliserende 

effekt på løsmassedekket, røtter binder opp masse og skaper stabilitet samt tar til seg vann. 

Skogen i fjellsiden er blandingsskog, lauvskog, med spredte forekomster av gran og furu i hele 

fjellsiden. Kronedekket i området er god, den er >80% i store deler av påvirkningsområdet. Den vil 

virke som en vannfordrøyer og i den grad dempe erosjon og reduserer faren noe for flomskred. 

Det er under en viss tvil vurdert at det kan gå flomskred i elveløpet, og ravineringen i løpet kan 

være spor etter slike tidligere hendelser, selv om det også kan være spor etter vanlig erosjon.   

Utredning av utløp 

Det er gjort modellering av flomskred i RAMMS: Debris Flow. Modelleringen antyder at flomskred 

vil følge bekkeløpet sentralt i området et stykke nedover. Utløpslengder og -bredder varierer noe 

basert på modellerte volum og friksjonsparametere. Tabell viser parametere benyttet for 

modelleringen og informasjon finnes i større detalj i Vedlegg H.  

Tabell 66. Parametere benyttet i RAMMS :DebrisFlow for området Ranvik. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5*5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær resampling» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 21000 m3  

Mu 0,1 – 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 
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Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for flomskred er større enn 1/1000 langs 

bekkeløpet ned til vegen, og større enn 1/5000 hele vegen ned til fjorden langs en noe bredere 

korridor.  

Det er beheftet en del usikkerhet med denne vurderingen, da det ikke er observert konkrete 

avsetninger etter flomskred, og den ansees å være relativt konservativ. Terreng uten skog vil trolig 

øke både avrenningshastighet og erosjon noe, og kan således også øke faren for flomskred noe. 

Men ettersom faresonene allerede vurderes å være konservative, så er det valgt å ikke tegne 

soner med lenger utløp for terreng uten skog, da øvrige soner vurderes å være dekkende også for 

terreng uten skog.   

9.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 67 viser en vurdering av skredtypen som aktuell 

prosess for kartleggingsområdet. 

Tabell 67. Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Ja 

 

Det er ikke observert sørpeskred i området eller andre steder i nærheten. Geografisk og 

topografisk plassering av området, samt klimatiske data tilsier at det ikke typisk går sørpeskred her. 

Det er heller ikke observert spor på befaring som tilsier det. 

Sørpeskred anses ikke som en aktuell skredtype i området.  

9.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Forhold i fjellsiden tilsier skred kan forekomme i området. Steinsprang, snøskred, jordskred og 

flomskred er aktuelle skredtyper i området.   

Lengst øst er det steinsprang som er dimensjonerende (og eneste) skredtype. Langs et bekkeløp 

sentralt i området vurderes det å være fare for både flomskred og snøskred. Her kan det også gå 

jordskred, men disse vurderes å enten utvikle seg til flomskred eller ha kortere utløpslengder.  

I den vestlige delen av området er det fare for steinsprang fra lokale skrenter rett over området, 

mens enkelte mindre områder også kan berøres av jordskred og snøskred.  

Snøskred vurderes som en skredtype av betydning om skogen fjernes. Øvrige skredtyper påvirkes 

ikke av skogen i vesentlig grad. Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 132. Totalt er 

det 8 boligbygninger som ligger innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 2 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 6 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 
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Figur 132. Faresonekart fra delområdet Ranvik. 

Faresonene er vist i vedlegg 6E, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 6C og 

modelleringer vist i vedlegg 6D. Faresonene i vedlegg 6E forutsetter ikke skog.  

9.3.8 Andre farer 

Det finnes også enkelte skråninger innad i området som vurderes å være stabile under dagens 

forhold, men som kan være utsatt ved terrengendringer, og som ved eventuelle inngrep må 

vurderes geoteknisk. Disse er merket som andre faremomenter, herunder lokale 

stabilitetsproblemer som bør utredes geoteknisk. 

For et lite område over en eldre bolig vest for elva sentralt i området vurderes den årlige nominelle 

sannsynligheten for lokale utglidninger i løsmassene å være større enn 1/1000 og 1/5000, men 

ikke større enn 1/100. Dette området er også merket som andre faremomenter, herunder lokale 

stabilitetsproblemer som bør utredes geoteknisk. 

9.3.9 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Sweco kjenner til et notat med konsekvensbeskrivelse for nye boligområder foreslått i 

kommuneplanen for Nesset kommune [49] for 2012-2022 fra 2011. Der sies det at «området ligger 

ikke innenfor potensielle fareområder for stein og snøskred». Området det refereres til er deler av 

kartleggingsområdet. Dette stemmer ikke med NVEs aktsomhetskart for 2021, Figur 122. 

9.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Vurderingen av steinsprang ansees å være beheftet med relativt liten usikkerhet, da det er 

forholdsvis tydelige spor etter steinsprang flere steder i området. En blokkavsetning øst for elven 

sentralt i området er imidlertid noe vanskelig å tolke, og kan være en mulig feilkilde i vår vurdering.  

Vurderingene knyttet til snøskred ansees for å ha moderat usikkerhet. Klimadataene kan indikere 

større snødybder enn vi har lagt til grunn, men samtidig er det ingen kjente hendelser i eller nær 

kartleggingsområdet.  

Vurderingene av jordskred og flomskred har størst usikkerhet, da vi ikke vet i hvilken grad 

eventuelle spor etter slike skred er endret, spesielt langs bekkeløpet sentralt i området. Det er ikke 

observert tydelige spor etter slike skred, og vi kan ha vært for konservative i vår vurdering, men har 
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valgt å tegne faresoner da forholdene i skråningen legger til rette for at skred kan forekomme, selv 

om vi ikke vet at dette har skjedd før. 

9.3.11 Anbefalte tiltak 

Det er ikke eksisterende bebyggelse i området som er utsatt for skred, og det gis derfor ikke noen 

anbefalinger til tiltak i henhold til TEK 17 §7-3. 

For en konkret løsmasseskråning over bolig vest for elven vil det være mest aktuelt med 

stabilisering av løsmassene lokalt. 
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10 Område 7 – Vistdalen 

10.1 Områdebeskrivelse 

Området Vistdalen er lokalisert nesten innerst i Langfjorden i Molde kommune. Vistdalen 

kartleggingsområde strekker seg omtrent 10 km sørover fra Langfjorden. Det er bratt terreng opp 

fra dalen på begge sider og for å bedre lesbarheten på rapporten er det valgt å dele opp Vistdalen i 

6 delområder merket med A til F, se Figur 133. Det er spredt bebyggelse innenfor området og da 

klart mest i nordre del av dalen, primært bestående av eneboliger og hytter samt enkelte 

landbruksbygninger og naust. Dalen er en u-dal som er gravd ut under siste istid.  

På vestsiden av dalen stiger terrenget i nordre del (område A) jevnt fra dalen opp til omtrent 350-

400 moh. Terrenghelningen her er under 25 grader. I midtre del er terrenget brattere enn 25 og 

slakere enn 45 grader. Deretter blir terrenget brattere med større områder brattere enn 45 grader 

før det rundt 600-700 moh. blir slakere opp mot fjelltoppene som Klauva 675 moh., Vasstinden 820 

moh. og Andersskarshaugen 631 moh. I området C ligger fjellet Stua 655 moh. Videre mot sør, i 

området E, stiger terrenget enda mer opp til Nonshaugen 806 moh. og Skarvan 957 moh. I 

området C er terrenget flatt i dalbunnen og slakere enn 25 grader i nedre del og et godt stykke 

utenfor kartleggingsområdet. Det aller meste av dalsiden er slakere enn 45 grader, men det er 

brattere skrenter og da spesielt i søndre del av område C.  

Vestlige dalsiden brytes av to store daler Langadalen og Kjøvdalen. Sør for Kjøvdalen, område E, 

stiger terrenget opp til fjellet Kjøvhaugen 1031 moh. Her er dalen trangere og fjellsiden brattere. 

Store deler av dalsiden er mellom 25 og 45 grader før det blir brattere enn 45 grader i øvre del. 

Dalbunnen er også her tilnærmet flat, men det er markant brattere enn områdene lenger nord på 

vestsiden av dalen.  

På østsiden av dalen i sør, område F, er terrenget svært bratt opp, med flere deler av fjellsiden 

med helning over 55°, mot Kvithammaren 622 moh. Her har det tidligere gått et steinskred. Nord for 

Kvithammaren, på Høglia, er terrenget i dalsiden mindre bratt med helning stort sett under 35 

grader på nedre og midtre del av dalsiden, opptil ca. 700 moh. Det finnes noen enkelte brattere 

skrenter i området på Oppdalshøglia og Lægdhamran. Fjellet Sultinden 936 moh. knauser på 

toppen over området hvor terrenget stiger enda bratter, men flere partier over 60°.  

Ved Nerland, område D, blir dalen bredere og terrenget oppover i fjellsiden slakere. En stor del av 

hele fjellsiden har helning lavere enn 35° på nedre og midtre del opptil 450 moh. Terrenget er enda 

slakere fra 450 moh. med helning lavere enn 20° frem til toppen av dalsiden på ca. 850 moh.  

Fjellrekka med topper som Nonshaugen 1097 moh. og Kaldberget 1013 moh. ligger med større 

avstand fra eksisterende bebyggelse enn lenger sør og lenger nord i Vistdalen.  

Ved Øygård, i starten av område B i sør, reiser terrenget seg med bratte fjellsider tettere på 

dalbunnen med store områder brattere enn 50 grader. Fjellrekka i nordøstre del av området har 

fjellene Vardehaugen 688 moh., Sandhusnebba 846 moh. og Stornebba 718 moh. ligger på toppen 

av en bratt fjellside helt uten vegetasjon.  

Terreng slakere enn 45 grader er dekket av skog i stort sett hele Vistdalen. Tregrensen ligger på 

ca. 600 moh. på østlige dalsiden [30]. Imidlertid er noen områder på slakere deler av dalsiden 

opptil 800 moh. i område D. Tregrensen i vestlige dalsiden ligger noe lavere på 500-550 moh.  
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Figur 133: Oversiktskart med angivelse av delområder for Vistdalen.  

 

Figur 134: Oversiktsbilde av Vistdalen tatt mot nord. Område A er vist i venstre siden av bildet. Nordlige del av 

område D (Øygardslia) er vist til høyre. 
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Figur 135: Oversiktsbilde av Vistdalen i nordvest (område B). Fjell Stornebba er vist i venstre siden. 

 

Figur 136: Oversiktsbilde av Vistdalen mot sør. Sørlige delen av område D (Åsnebba) er vist til venstre. 

Sørlige siden av område c (Nerlandsbotn) er vist til venstre. 
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Figur 137: Oversiktsbilde av Vistdalen helt i sørøst (område F). Rødalshøglia er vist til høyre, Kvithammaren 

er vist bak, midt på bilde.  

 

Figur 138: Oversiktsbilde av østsiden av Vistdalen (område D på Nerland). 
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Figur 139: Oversiktsbilde av Vistdalen helt i sørvest (område E på Nerlandsbotn). Fjell Nonshaugen er vist til 

høyre. 

10.2 Grunnlagsmateriale 

10.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred dekker mesteparten av både påvirkningsområdet og 

store deler av kartleggingsområdet for alle delområder. Aktsomhetssoner for steinsprang dekker 

mesteparten av påvirkningsområdet og store deler av delområdene B, E og F. Aktsomhetssonene 

for jord- og flomskred dekker også en god del av området på begge sider av dalen, bortsett fra en 

del av område C. I tillegg er det utarbeidet aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av NGI som 

dekker nær hele kartleggingsområdet.  
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Figur 140: Aktsomhetskart fra NVE og NGI for Vistdalen. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred 

og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred (nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.). 

 

10.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet laserdata fra 

Geodata for å lage terrengmodell [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data 

i høydedata.no (dvs. 1 m). Ved videre bruk til modellering er oppløsningen på terrengmodellen 

endret til 2 og 5 m ved hjelp av «resampling» i ArcGIS Pro. 

10.2.3 Historiske skredhendelser 

NVE Atlas (NVE 2021) viser seks tidligere skredhendelser i dette området. Det som står i 

databasen er (fra nord til sør): 

• Snøskred. Ørehaugen, 1875. 

Vistdalen. Garden Lange (Langa indre) vart råka av eit mjellsnøskred i 1870-åra. Skredet kom over 

plassen Ørehaugen mellom Lange og Øra, gjorde skade på jorda og nokre av husa, men 

bustadhuset gjekk så vidt klar. Folket flytte derifrå, men frå 1952 bur her atter folk. Det gjekk 

samtidig fonn i 1870-åra på Apalhaugen, utan å gjere særleg skade her. 

I NVEs database [24] er skredpunktet lokalisert ved Apalhaugen, men ut fra beskrivelsen kan det 

synes som punktet som gjorde skade på hus ligger på Øra, ca. 500 m lengre nord.  

• Løsmasseskred. Lange, 30.04.1997. 

Ingen informasjon ellers i databasen.  

Sweco snakket med fastboende. Det ble fortalt at dette var en tett stikkrenne. Vann ble demmet 

opp på innsiden av vegen i et basseng. Lokalt rett ved kryssing av veg.  

• Jordskred. Berset, 1770. 

Nesset. Berset (Bergset). Omkring år 1770 vart store delar av garden Berset gnr. 103 øydelagt av 

eit jordras. Skredet kom oppe i fjellet ut for Svarthammaren vest for husa, langs ein bekk kalla 

Fonnabekken (no lagt i røyr). Skredet flerra med seg jorda heilt ned til berget over innmarka og 
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nær gardstunet og ned til storelva. Ei gjetarjente med husdyra var i området og kom nesten inn i 

skredet. Mykje jordskade. Det var neppe særleg skade på husa. 

• Løsmasseskred. Nesset, 28.11.2013. 

Ingen informasjon om størrelse eller hvor det gikk på.  

Antas å være liten lokal utglidning i forbindelse med jordskråning ved veg. 

• Jordskred. Oppdal i Nesset, 1871. 

Nesset. Oppdal gnr. 109. Bruket nr. 2 Storåkeren, der gjekk eit nokså stort jordras i 1871. Dette 

flytta sauefjøset, men dyra vart berga. Jordskade. Kartreferanse ca. 

• Jordskred. Halsen, 19.07.1968. 

Nesset. Haustengen gnr. 111. Den 19. juli kl. 18.15 gjekk eit jord- og steinskred over Halsen 

(Oddehalsen) bnr. 4,5,6 øvst i Vistdalen. Det hadde vore eit formidabelt skybrot rett før, heilt lokalt, 

og store massar frå Kjøvhaugen ovafor Halsen losna. Skredet gjekk tett forbi gardshusa, og gav 

store jordskadar på innmark og beitemark. Rasmasse gjekk som ei tjukk velling langs elvefaret 7 

km til sjøen. Ingen kan fortelje om skred i området tidlegare. Ein stor del av den dyrka jorda vart 

øydelagt. Det er enno synleg far i fjellsida etter skredet. Ei segn seier at folket på garden 

Haustengen måtte flytte ut eit tid på 1700-talet pga. rasfare, og Nordheim, hovduibruket av 

Haustengbruka, var plaga med snøskred frå fjellsida rett imot, og elles mindre stein- og jordskred. 

I tillegg til skredhendelsene registrert i selve delområdet Vistdalen, er det registrert 3 hendelser i 

nærheten: 

• Jordskred. Sandnes, 2016 (nord for delområde Vistdalen) 

Jord/løsmasse på fv. 660 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. anslått skredvolum: <100m^3. 

blokkert veglengde: <10m. tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert. 

• Jordskred. Kjøvdalen, 1853 (sørvest for delområde Vistdalen) 

Nesset. Bergsethaugen (Hauen) grensar mot Heropp i Helle i nordvest, og elles mot Visa, 

Trondgarden og Aslakgarden. Dette året gjekk eit kraftig uver over bygda, og folka på setra deira i 

Kjøvdalen flytta heim, og same natta kom eit stort jordskred som dekte alle seterhusa og vollen, 

nær Bersetsetra i dag. Dei bygde opp att setra lenger framme, der dei står i dag, men alt i 1854 

vart fleire hus her tekne av eit snøras. Etter det har seterhusa stått som dei står i dag. 

• Tørt Flakskred. Ikke skrednavn oppgitt. 2020 (sørvest for delområde Vistdalen) 

Stedsbeskrivelse: Nesset / Romsdal. Skredbeskrivelse: Trolig gått de siste 24t. Kilde: Ikke gitt. 

Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Intervju av fastboende sier det har gått ras for flere hundre år siden som stoppet bak husene og 

mot jordet på høyre side ved Vistdalsveien nr 1460. Vedkommende sier også at han har vært oppe 

på fjellet Stua (655 moh.) mange ganger gjennom livet og det er her en sprekk som har åpnet seg 

20-30 cm siste 50 år. 

Fastboende informant forteller at snøskred utløses fra Vedafonna (under Vasstinden) fra tid til 

anna, siste gang rundt år 2010. Fastboende sier hendelsene vanligvis stopper oppe i fjellsiden. 

Kun historiske hendelser har gått helt ned til dalbunnen. 

10.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner til en tidligere skredfarevurdering i området: 

• Norconsult (2021), «Skredfarevurdering av gnr/bnr 308/1, 308/2 og 308/13, Vistdalen». 

Rapporten omhandler 3 tomter på østsiden av Vistdalen ved Nerland. Rapporten konkluderer at de 

tre tomtene har tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. krav i TEK 17. Årlig sannsynlighet for skred er 

vurdert å være mindre enn 1/1000. 
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10.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Sweco ble gjort oppmerksom på en ca. 40 meter lang skredvoll som er bygget på oversiden av 

Vistdalvegen nr.1684. WMS lag skredsikringstiltak fra NVE viser at begge sider av elven har blitt 

sikret mot erosjon ved plastring mellom pel 58-138 i desember 1993. Tiltaket har blitt reparert flere 

ganger mellom 1993 og 2004. Også elvebreddene, spesielt østlig side, ble sikret mot erosjon i 

2004 fra Hjellbrauta mot sør (en strekning på 950 meter).  Sweco har i tillegg under befaring 

oppdaget følgende tiltak utført i området for å redusere skredfaren:  

- Grøft over Hallanvegen 2-6. Usikkert om det er sikring eller drenering.  

- Drensgrøft nord for Vistdalsvegen 1306. 

- Voll bak Vistdalsvegen 1166. 

- Drensgrøft ca. 250 m øst for Lensmann Dahls veg 12. 

- Skredvoll øst for Øvregårdsvegen 56.  

- Drensgrøft øst for Sandviksgjerdet 4. 

- Drensgrøft øst for Bottolfgjerdet 8.  

- Et basseng på innsiden av vegen ved Langevegen 101.  

10.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartet med 

målestokk 1:250 000 viser at store deler av påvirkningsområdet er kartlagt som «granittisk gneis». I 

nord er det innslag av «amfibolitt».  

Sweco har mottatt som en del av grunnlag for skredvurderinger et foreløpig detaljert 

kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU [4] i målestokk 1:10 000. Detaljkart (Figur 141 - Figur 

144) viser de lavereliggende delene av kartleggingsområdet ved fjorden som marine 

strandavsetninger, sammenhengende dekke. Denne avsetningen vises også med stor utstrekning i 

midtre del av området. Resten av dalbunnen viser avsetninger av elve- og bekkeavsetninger, samt 

breelvavsetning. Morenemateriale er kartlagt i dalsidene på begge sider langs hele dalen. 

Morenemasser dekker dalsidene hel opp til toppen på områder med slakke terreng i område D 

(Nerland). Morenemasser ligger også på dalsidene til dalene som krysser med Vistdalen i øst 

(Langadalen og Kjøvdalen). I nordøst (område B) er morenemassene dekket av skredmateriale. 

Hele nedre fjellsiden i område B er dekket av uravsetninger fra steinsprang. Flere enkelte 

avsetninger for snøskred og jordskred krysser uravsetningene på Bergsdalen, Svinnhammaren, 

Bergset og Botnen. Enkelte, isolerte skredavsetninger er kartlagt på andre deler av Vistdalen på 

både østlige og vestlige dalsider. Jordskredavsetninger er oftere kartlagt i område D på Nerland, 

mens snøskred avsetninger er kartlagt i nordvest (område A) og i sørvest (område E). Steinsprang 

avsetninger er kartlagt også i sør på områder E og F. Det er kartlagt steinskred avsetning 

(karakterisert som fjellskred) på foten av Kvithammaren i område F. NGU har ikke implementer 

løsmasseenheter for å representere flomskred i sitt klassifiseringssystem.  



RAPPORT SIDE 183 AV 416  

 
 

 

Figur 141: Detaljert løsmassekart fra NGU for området Vistdalen.  

 

 

Figur 142: Utklipp av detaljert løsmassekart fra NGU for Område A og B I Vistdalen.  
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Figur 143: Utklipp av detaljert løsmassekart fra NGU for Område C og D midtre del av Område Vistdalen.  

 

Figur 144: Utklipp av detaljert løsmassekart fra NGU for Område E og F sør i Vistdalen.  

10.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen. Det er for eksempel i dag et stort massetak ved Hanset som 
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man kan se utviklingen av gjennom historiske flyfoto. Flybilder fra 1971 viser at det generelt var 

tynnere skog i deler av dalen, men skoggrensa ser ut til å ha holdt seg på ca. samme høyde fra 

1970 og frem til i dag. Figur 145 viser flyfoto fra 1971 og 2017 fra området i Vistdalen som sist 

hadde et jord- og flomskred (Halsen, 1968; se kap. 10.2.3). Det kan sees i bildet fra 1971 at skred 

utløstes opp fra Kjøvhausen. Skredmassene splittet og fikk løp ned i to separate baner på grunn av 

ryggen som ligger på Knausan. En større del av massene løp i nordlige bane på Svarthammaren 

ned til elven, mens mindre del av massene løp ned gjennom Kjøvilla og stoppet nær fjellsidefoten 

på Sletta. Løsmassedekning langs begge spor ble vasket ut i sin helhet på flere steder. Bartfjell er 

tydelig påvist i flyfoto.  

  

Figur 145: Flyfoto fra 1971 viser tydelig spor etter jord- og flomskredhendelse i 1968 ved Halsen. Flybilde til 

høyre er fra 2018.  

 

 

Figur 146: Utklipp av 3D modell fra Norge i bilder viser Vistdalen sett mot sør.  

10.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, men med 

noen innslag av granskog og furuskog spesielt på nedre vestsiden av dalsiden, se Figur 147. 

Kronedekning er i stor grad 80-90% for hele området opp til tregrensen, se  Figur 148. 
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Figur 147: Utklipp av kartleggingsområdet med Nibio sitt skogressurskart SR16 [30].  

Figur 148: Utklipp av kartleggingsområdet med Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] som viser kronedekning.  

10.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart [31] dekker hele kartleggings- og påvirkningsområdet, Figur 149. Det er 

likevel vanskelig å presentere drenering i området på en fornuftig måte fordi området er over 10 km 

langt. Kartet på figuren under viser at det er mindre drenerende løp langs dalsiden på begge sider 

ned mot Vistdalen.  
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Kjøvelva kommer fra Kjøvdalen og renner ut i Vistdalen mellom områdene C og E, sørvest i 

Vistdalen. Tverrelva drenerer hele Langdalen og renner ut i Vistdalen mellom områdene A og C i 

nordvestre del.  

På både vest- og østsiden av dalen starter dreneringsløpene på ca. 700-900 moh. og går mer eller 

mindre parallelt terrenghelningen i en SØ-NØ eller NØ-SV-trend. For området B i nordøst er det 

bratte fjellsider med relativt lite nedbørsfelt opp til Stornebba og Sandnebba. Dreneringsløpene er 

jevnt fordelt på mange mindre løp. Drenering øst for disse toppene dreneres mot nord utenfor 

kartleggingsområdet. Lenger sør i Vistdalen har elva Skardselva nedbørsfelt opp til Breitinden, 

Svarttinden og Nonshaugen. Skardselva får i tillegg mye akkumulert vann fra drenering av veier i 

terrenget sør for området Nerland.  

Det er generelt mange mindre dreneringsløp som på grunn av skogsbilveier og andre veier parallelt 

med Vistdalsveien gjør at dreneringsløpene blir påvirket, spesielt i nedre del i området i 

markfuktighetskartet. Parallelle vannveiene kanaliseres og samles før de renner ut i elva i 

dalbunnen. 

 

Figur 149. Markfuktighetskart og drenering i området Vistdalen, NIBIO [31].  

10.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

10.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Steinsprang er en aktuell prosess i fjellsider og skrenter som er brattere enn 45 grader der 

fjellsiden eller skrentene samtidig har bart fjell eller usammenhengende løsmassedekke [2]. 

Kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetskart for steinsprang fra NVE for delområdene B, E 

og F. Det er også små områder innenfor aktsomhetskart på områder A, C og D. Terrenget har 

bergskrenter på flere steder i påvirkningsområdet. Det er flere steder dekket med store 

uravsetninger spesielt i delområde B, E og F både i og i overkant av kartleggingsområdet. 

Avsetninger bekrefter at det kan gå steinsprang i området. Det er også noen lave bergskrenter 

langs nedre deler av fjellsidene, spesielt i øst på områder D og F, der det tidligere har blitt utløst 
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steinsprang. Tabell 68 viser en oppsummering av innledende vurderinger om steinsprang er en 

aktuell skredtype i delområdet eller ikke.  

Tabell 68: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja, spesielt for 

områder B, E og F 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45 grader i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekke. 

Ja, delvis. Spesielt 

for områder B, E og 

F. 

 

Steinsprang er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og type og mektighet av løsmasser 

vurdert å være en skredprosess som er aktuell i Vistdalen på flere steder, spesielt på områder B, E 

og F. Som vist på Figur 140 gjelder dette for alle delområder, dog for bare en liten del nord i 

delområde D. Selv om det er ikke registrert historiske hendelser for steinsprang i NVEs database, 

er det under befaring og på flyfoto av terrenget observert blokker som antas å være avsatt etter 

steinsprang. Fare for steinsprang må derfor utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Basert på observasjoner i felt er det mange områder som er aktive med tanke på steinsprang. 

Dette er spesielt for delområdene B, E og F.  

For alle delområdene er det bergarten granittisk gneis som dominerer, bortsett fra B der det er 

hovedvekt av amfibolitt i de bratteste løsneområdene. 

Fjellsiden i nordøst på område B er spesielt utsatt for steinsprang. Der er terrenget formet av en 

steil-, N-S orientert bergskrent ca. 400 meter høy (se Figur 150). Bergflaten på bergskrenten er ru, 

med flere overhengende partier og lange gjennomgående sprekker. Bergskrenten strekker seg fra 

Brenslen til Svinnhammaren. Nedre del av fjellsiden er dekket av tykk, velutviklede uravsetninger 

stedvis dekket av skog. Noen klare spor er synlige på flybilder, og viser at steinsprang er en aktiv 

prosess i området. Flere spredet steinsprangblokker ble kartlagt utenfor foten av uravsetninger 

under befaring på Myklebostranda, Amundgjerdet, Sandvika og Valdran. Blokkstørrelsen i 

urmassene varierer mellom flere kubikkdesimeter til par kubikkmeter. Gjennomsnitt blokkstørrelsen 

for blokkene observert ved foten av urmasseme er ca. 2 m3. På Valdran er det flere spredte store 

blokker, over 5 m3, på toppen av mer sammenhengende uravsetninger. Store blokker i dette 

området kan antageligvis være resultat av større utrasinger (steinskred). Disse store blokkene 

stoppet på uravsetninger. Det ble ikke funnet store blokker utenfor foten av uren. 

Fjellsiden dreier ved til Svinnhammaren og i delområdet D orientert NV-SØ og fjellsiden ligger i 

større avstand fra dalbunnen og kartleggingsområdet. Det er fortsatt flere bratte skrenter på Gjolet, 

men generelt sett er helning slakere og mindre enn 45° i store deler av fjellsiden. Det er også kun 

observert få isolerte blokker ved foten av fjellsiden. NGUs detaljkart viser steinsprangavsetninger 

ved foten av fjellsiden og morenemaser under. Imidlertid er det ikke utpregede uravsetninger i 

området og noen av arealene som er kartlagt av NGU som steinsprangavsetninger kan i realiteten 

være morene- eller flyttblokker. 

Det ligger en rygg på Ørnesteinen, på grensen mellom områder B og C, hvor noen enkeltblokker 

ble kartlagt under feltarbeidet som resultat av steinsprangaktivitet i området. Det ble ikke observert 

store sammenhengende uravsetninger i denne delen av området. 

Dalsiden på sørvestlige siden av delområdet (område E, Figur 151) strekker seg med en NV-SØ 

orientering. Terrenget er bratt, med noen steile skrenter på fjellsiden mellom 400-900 moh. 



RAPPORT SIDE 189 AV 416  

 
 

Imidlertid viser fjellsiden mindre tegn av tidligere steinsprang aktivitet enn i område B. De bratte 

bergkantene i område E er glatet flere steder, uten tegn av flere utløste blokker. Det er heller ikke 

observert flere overhengende partier som kan bli utsatt for steinsprang.  Det er klar velutviklede 

urmasser ved foten av fjellsiden på Blomsteren og noen usammenhengende urmasser ved 

Sauhamran. Flere enkelte isolerte blokker ble observert på Rishaugen. Uravsetninger og flere 

isolerte blokker ligger langt unna kartleggingsområdet. 

Dalsiden på sørøstlige siden av delområdet Vistdalen er orientert i NNV-SSØ retning (område F, 

Figur 152). Terrenget er bratt med helning over 60° på flere steder på Falkhammaren og 

Kvithammaren. Der viser bergflater noe ruhet med flere kanter og noen overhengende partier. 

Terrenget slakker seg mot nord der en god del av fjellsiden er slakere enn 45° på Hoglia og 

Slåurhammaren. Terrenget stiger fra ca. 700 moh. opp til toppen på Sultinden (934 moh.). Det er 

også bratt med noen steile bergskrenter orientert N-S på Kvammen. Uravsetninger fra steinsprang 

dekker dalsidefoten på en lang strekning mellom Botnen, Kvithammarura, Rødalen og 

Haughammaren. Uravsetninger er delvis dekket av skog. Blokkstørrelsen i urmassene varierer 

mellom noen kubikk desimeter til par kubikk meter unntatt området rett nedenfor Kvithammaren 

hvor store blokker, større enn 5-10 kubikk meter, dekker fjellsidefoten. Store blokker i området er 

sannsynligvis koblet til en tidligere steinskredhendelse utløst fra Kvithammaren. Grove 

uravsetninger i området strekker seg i dalen lengre enn nærliggende urmassene frem til Visaelva. 

Flere enkeltblokker finnes utenfor urmassefoten i hele området. Blokkstørrelse av slike blokker er 

noe større enn de som ligger i urmassene opptil ca. 5 m3. Det er observert flere spor gjennom 

skogdekning som beviser nylig skredaktivitet. Imidlertid er det uklart hvis alle spor i området er 

koblet til steinsprang. Noen spor kan også bli koblet med andre skredtyper som jordskred og 

snøskred. 

Bratte og høye skrenter/fjellsider er også observert på flere steder i områder A og C med tydelige 

uravsetninger vist på dalsidefoten. Imidlertid er avsetningene langt unna kartleggingsområdet og 

vurderes som ikke relevant i henhold til vurdering av skredfare i kartleggingsområdet. 

Generelt er det lite vegetasjon i områder som er brattere enn 45 grader i Vistdalen, men skog 

dekker det meste av uravsetningene. Det vurderes at skog i området har ikke en avgjørende 

bremsende effekt på steinsprang da det er observert flere blokker i dalsidefoten som er større enn 

2 m3. 

Oppsprekkingsgraden av bergmassen varierer noe gjennom hele området, men bergmassen kan 

fremstår generelt som kompetent, moderat oppsprekking og ru sprekkeplan for den granittiske 

gneisen. For fjellsidene med amfibolitt, delområde B, fremstår bergarten som noe mer oppsprukket. 

Blokker fra tidligere nedfall har generelt ru sprekkeplan/overflater i begge bergarter. 

Vistdalen har et mildt kystklima, men fjellene er så høye at det for disse områdene vil være lange 

perioder gjennom året der gjennomsnittstemperaturen blir under null grader. Fjellsiden på østsiden 

av dalen er vest/sørvestvendt og har vanntilgang i form av overflateavrenning. Tine-fryse prosesser 

antas å være koblet til at hyppigheten av steinsprang og er høyere her enn på motsatt side av 

dalen. Det er for hele Vistdalen vegetasjon med trær helt opp over brattkanter og løsneområder for 

steinsprang. Dette er også med på å øke sannsynligheten for steinsprang.  
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Figur 150: Bildet viser løsneområder for steinsprang over delområde B på østsiden av dalen.  

 

Figur 151: Bildet viser fjellsiden over delområde E på sørvestsiden av dalen. 
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Figur 152. Bildet viser fjellsiden over delområde F på sørøstsiden av dalen. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 45° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 2x2 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner. Det er store områder i delområde A, B, C, E og F som kan 

være løsneområder for steinsprang.  

Det er observert urmasser mange steder og registrert blokker i felt og på flyfoto som antas å være 

rasblokker fra steinsprang. Løsnesannsynligheten for potensielle løsneområder vurderes å ha årlig 

nominell sannsynlighet større enn 1/100 for de fleste partier i delområdene B, E og F. 

Løsnesannsynlighet for steinsprang på områder A og C er også større enn 1/100. Imidlertid 

avstand fra løsneområdene til kartleggingsområdet gjøres det lite sannsynlig at steinsprang vil nå 

kartleggingsområdet. 

Utredning av utløp 

Detaljert løsmassekart fra NGU viser mange skredavsetninger fra steinsprang, spesielt i nordøstre 

del og søndre del av dalen. Feltarbeid, kartanalyser og vurdering av ortofoto bekrefter 

skredavsetninger fra steinsprang innen kartleggingsområdet flere steder. Beskrivelser av 

steinsprangavsetninger er presentert i kapittel utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet. 

Terrengformen i Vistdalen er slik at det flere steder med potensielle løsneområder for steinsprang 

er god avstand med relativt slakt terreng nedenfor brattkanter og ru velutviklet uravsetninger, noe 

som begrenser utløpet av nye hendelser i stor grad før de kommer inn i kartleggingsområdet. Dette 

gjelder spesielt for delområdene A, C og E. Løsneområdene på områdene B, D og F ligger nær 

kartleggingsområdet og deler av uravsetninger ligger inne i kartleggingsområdet (se for eksempel 

Figur 153).   

Alle potensielle løsneområder er modellert med RockyFor3D (Tabell 69) og parameterne er vist i 

detalj i vedlegg H. Modelleringen gir en 3D- beregning av kinetisk energi, hastighet, spretthøyde 

langs skredbanen, rotasjonshastighet, sannsynlighet for utstrekning blant annet. 

Modelleringsresultater er vist i vedlegg D. Dette gir en god indikasjon på hvordan steinsprang vil 

forløpe i terrenget. Resultater fra modellering er brukt sammen med kartlegging fra felt, tidligere 

hendelser og faglig skjønn til å vurdere utløp av steinsprang.  
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Blokkstørrelsen for simulerte blokker ble satt opp til 1 m3. Blokkformet ble satt opp til ellipsoid for å 

gi lengre utløp til simulerte blokker. Blokkform og blokkstørrelsen er tolket som representativ for 

området. 

Tabell 69. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang for området Vistdalen ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 20% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1 m3 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Resultater fra modellering er i samsvar med observasjoner fra feltarbeid og terreng- og 

flybildeanalyser. Steinsprang er aktuell som prosess i områder A, B, C, D, E og F, men 

steinsprangblokker vil ikke nå kartleggingsområdet i områdene A og E. 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Terrenget over deler av kartleggingsområdet i Vistdalen er bratt og opp til steilt flere steder. 

Observasjoner i felt av tidligere hendelser, sammen med helningsanalyser og modellering, gjør at 

det vurderes som sannsynlig at det på flere steder vil kunne komme steinsprang inn i 

kartleggingsområdet. Årlig sannsynlighet for steinsprang er vurdert å være større enn 1/100 i 

nordøst på Bergsdalen, Valdran og nord for Svinnhammaren. Det er også større enn 1/100 i 

Bersethjellen ved Ørnesteinen.  

Uansett er steinsprang en veldig aktiv prosess, i sørøst ligger løsneområdene lang unna fra 

kartleggingsområdet og derfor vurderes det at årlige sannsynlighet for steinsprang er større enn 

1/1000 på Rodalen, Kvithammarura og Botnen.  

Løsneområdene i sørvest (på Kjøvhaugen) og vest (nord for Kjøvelva) er lang unna fra 

kartleggingsområdet. Det vurderes at årlig sannsynlighet for steinsprang for disse og resten av 

Vistdalen delområdet er mindre enn 1/5000.  
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Figur 153: Bildet viser noen steinsprang blokker avsatt inne i kartleggingsområdet i delområde D på østsiden 

av dalen.  

Faresonene for 1/100, 1/1000 og 1/5000 er fastsatt som et resultat av kartlegging i felt, faglig 

skjønn, modell- og kartstudier. Delområde B og F, samt et lite område i nord i D, har faresoner for 

steinsprang som går inn kartleggingsområdet.  

10.3.2 Snøskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger hele påvirkningsområdet og nesten hele kartleggingsområdet 

innenfor aktsomhetsområdet til snøskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme snøskred i terreng som er brattere enn 25 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 25 grader. Det er potensielle 

løsneområder med liten ruhet flere steder i terrenget over kartleggingsområdet.  

Tabell 70: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskredskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Også innenfor NGIs aktsomhetskart 

for stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, 

men også barskog. Skogen vurderes som så 

tett og stor at den i stor grad er med på å 

utelukke løsning av snøskred i området. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig grad.  

Ja 

Årlig snødybde Årlig snødybde er over 0,2 meter.  Ja 

Snøskred er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og årlig snødybde vurdert å være en 

aktuell prosess i området.  
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Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i området stiger slakt fra fjorden, men har bratthet mellom 30 og 45 grader i en del 

områder spesielt for delområder A, B, C, E og F, se Figur 154.  

 

Figur 154: Figuren viser bratthet snøskred for Vistdalen.  

Terrenget i område A er jevnt og slakt på fjellsidefoten fra dalbunnen opptil ca. 200 moh. Over 200 

moh. stiger terrenget opp, med helning mellom 35°-50°, på midtre og øvre del av fjellsiden opp til 

ca. 600-650 moh. I nordre del av område A på er det flere bekkeløp gjennom skråningen 

(Blombakken, Svartfonndalen, Vedafonna og Korsbekken). Terrenget på toppen av bekkeløpene i 

området viser flere skålformer. I søndre del av område A er fjellsiden jevn og noe brattere enn i 

nord. For hele område A slakker terrenget noe over 650 moh. med helning lavere enn 25°. NGUs 

detalj kvartærgeologiskkart viser ingen snøskredavsetning i området. Imidlertid er en historisk 

hendelse fra 1875 registrert i området, ved Apalhaugen, i NVEs skreddatabase. Lokale beboerne 

informerer også at flere mindre snøskred fra Vedafonna, på samme område hvor den historiske 

hendelsen er registrert, men slike skredhendelser stopper oppe i fjellsiden utenfor 

kartleggingsområdet. Basert på feltarbeid og terrenganalyser er det identifisert flere løsneområder 

for snøskred i øvre del av fjellsiden langs hele område A. Flere av disse løsneområder ligger i 

områder hvor snøskred har vært rapportert tidligere. 

Terrenget i nordlige delen av fjellsiden (med N-S orientering) i område B er bratt med helning over 

60° på midtre og øvre del. Det er flere glatte flater langs øvre del av fjellsiden som er slakere med 

helning mellom 45°-60° i område A på Brenslen, Skothammaren, Stornebba og Sandnebba. 

Terrengformen er uniform fra nordlige grense til område B frem til Svinhammaren. På toppen av 

fjellsiden er terrenget slakere med helning under 25°. NGUs detalj kvartærgeologiske kart viser 

flere snøskredvifter på foten av fjellsiden som går lengre ned i dalen enn kartlagte 

sammenhengende uravsetninger fra steinsprang (se kap. 10.3.1). Det er ikke snøskredhendelser 

registrert i NVEs skreddatabase i området. Imidlertid snakker lokale beboerne om sporadisk små 

snøskred fra fjellsiden. Snøskredene stopper vanligvis langt opp på urmassene. Sør for 

Svinnhammaren og frem til Åsnebba snur fjellsiden til å orientere NV-SØ. På denne strekningen er 

fjellsiden jevn og generelt noe slakere. Skråningsfoten har helning under 25° opp til ca. 125 moh. 

Fjellsiden stiger noe på sin midtre og øvre del mellom 30°-50° opptil ca. 600 moh. Over 600 moh. 

slakker terrenget igjen frem til topp og har der helning under 25°. På NGUs detaljkart er det 

registrert snø- og steinsprangavsetninger i tre bekkeløp på Vardehaugen. Alle avsetninger strekker 

seg ned til foten av fjellsiden, men de stopper lang utenfor kartleggingsområdet. Ved Åsnebba 



RAPPORT SIDE 195 AV 416  

 
 

ligger en høy bratt NØ-SV rygg. Fjellsiden der ligger nærmere kartleggingsområdet. Ryggsidene er 

mest utsatt for steinsprang (se kap. 10.3.1).  Det er identifisert flere løsneområder for snøskred i 

øvre del av fjellsiden gjennom hele område B. flere av disse områdene ligger ovenfor kartlagte 

snøskred avsetninger. 

Fjellsiden ved område C er jevn og den orienteres generelt NV-SØ, men det snur noe mot sørøst, 

sør for Svarthammaren. Foten er slak med helning under 25° opp til ca. 200 moh. Terrenget stiger 

noe på midtre del av skråningen, med helning mellom 25°-45° opp til ca. 500 moh. med noen bratte 

kanter innimellom. Terrenget på sin øvre del er svært bratt sør for Bjørnskarbekken med helning 

over 55° på flere steder opp til 800 moh., mens det blir slakkere nord for bekken, med helning 

under 25° helt til fjellsidetoppen. Fjellsiden fjerner seg fra kartleggingsområdet sør for 

Svarthammaren, der ligger skråningsfoten ca. 250 m unna fra kartleggingsområdegrensen. Det er 

registrert snø- og steinsprangavsetninger på NGUs detaljkart på en stor del av skråningsfoten nord 

for Snehamran, mest av snøskredavsetninger der ligger utenfor kartleggingsområdet, unntatt for en 

vifteform på Bergset som går delvis inn. NGUs detaljkart dekker ikke området sørøst for 

Nyfonnsbekken i område C. Det er flere løsneområder identifisert på øvre del i område C. 

Identifiserte løsneområder er konsentrert mellom Selsætra og Nerlandsbotn. Løsneområdene 

ligger ovenfor snøskredavsetninger kartlagt av NGU på flere steder.  

Terrenget i fjellsiden i område D er jevnt og slakt hele veien opp til toppen, med helning lavere enn 

25°. Skråningsfoten ligger innenfor kartleggingsområdet. På øvre del av fjellsiden ligger det en NV-

SØ rygg over Øygardsætra på ca. 700 moh. Ryggen er noe brattere enn resten av fjellsiden med 

helning mellom 30-45°. Det er ingen snøskredavsetninger registrert i område D på NGUs detaljkart. 

Basert på observasjoner under feltarbeid og terrenganalyser er det flere løsneområder identifisert 

på Gammelsætra i sørøst. Kun tre løsneområder er identifisert i nordøst i område C. To på berget 

og ett på Øygardsetra. Løsneområder i nordøst ligger på områder med helning mellom 35°-45°. 

Det vurderes at løsneområder i nordøst er teoretisk mulig, men det er mindre sannsynlig at 

snøskred utløses der.  

Terrenget sørøst for Kjøvelva og frem til Bonfonna i område E er jevnt og slakt på fjellsidefoten fra 

dalen frem til ca. 250 moh. med helning lavere enn 25°. Over 250 moh. og frem til 450 moh. stiger 

terrenget opp noe med helning mellom 25°-45° med få enkelte brattkanter innimellom. Over 450 

moh. stiger terrenget bratt med flere skrenter og helning over 45° frem til fjellsidetoppen. Sør for 

Bonfonna er fjellsiden mye høyere (frem til Kjøvhaugen, 1031 moh.). Midtre og øvre del av 

fjellsiden (fra ca. 500 moh.) er svært bratt med helning generelt over 45° og flere steile subvertikale 

bergskrenter. NGUs detalj kvartærgeologisk kart viser snø- og jordskredavsetninger ved 

skråningsfoten på Svarthammaren i nordvest av område E. Snø- og jordskredavsetninger vel 

innenfor dalen samt snø- og steinsprangavsetninger på skråningsfoten er registrert på Alesteigen 

og Risjhaugen i sørøst. En liten del av kartlagte avsetninger i sørøst ligger innenfor 

kartleggingsområdet. Lokale informanter bekreftet at snøskred tidligere har gått helt ned til 

Alesteigen. Det er flere løsneområder som er identifisert etter feltarbeid og terrenganalyser. 

Løsneområdene ligger innimellom de bratte skrentene på Bjørnekloa, Køvhaugen og Knausan. 

Identifiserte løsneområder ligger på områder over kartlagte snøskredavsetninger.  

Sørvestlige delen av område F strekker seg fra Botnen til Kvithammarura med SV-NØ orientering. 

Dalsiden dreier til NNV-lig fra Kvithammarura frem til Rødalshøglia der dalen dreier videre til NV 

frem til Brenthammaran. Fra Brenthammaran og frem til grensen til område F dreier 

terrengorienteringen tilbake mot NNV.  En god del av skråningsfotenfoten ligger innenfor 

kartleggingsområdet. Terrenget i område F i sør (fra Botnen til Rødalshøglia) stiger fra dalen til ca. 

300 moh. med lav helning (under 25°). Mellom 300-400 moh. skråner terrenget opp til helning ca. 

40°. Fra 400 til ca. 600 moh. stiger terrenget bratt med helning over 60° og steile subvertikale 

kanter flere steder. Over 600 moh. slakker terrenget betydelig med helning mindre enn 10°. 

Terrenget fra Rødalshøglia og frem til Geilhaugen stiger opp slak, med helning under 25°, fra dalen 

til ca. 500 moh. med enkelte skrenter innimellom (f.eks. Slåurhammaren ca. 375 moh.).  Mellom 

575 og 700 moh. stiger terrenget noe brattere med helning mellom 35°-45°. Fra 700-800 stiger 

terrenget svært bratt med helning over 55° med subvertikale skrenter flere steder. Over 800 frem til 

fjellsidetoppen på Sultiden, 934 moh. stiger terrenget blir noe slakere. Helning der er mellom 35°-

55°. NGUs detalj kvartærgeologisk kart viser snøskredavsetninger flere steder på skråningsfoten 

gjennom Botnen og Rødalshøglia i område F. Snø- og steinsprangavsetninger sammen med snø- 
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og jordskredavsetninger er dominerende avsetningstyper. Det er bare sporadisk skredavsetninger 

registrert i NGUs detaljkart nord for Rødalshøglia. Avsetninger der er koblet til andre skredtyper, 

ikke snøskred. Flere løsneområder er identifisert i område F, spesielt på øvre del av fjellsiden i øst 

på Kvithammaren og Sultinden. Løsneområder på Sultiden ligger med lang avstand fra 

kartleggingsområdet (lengre enn 600 m unna).  

I kapittel 2.3.2 vises det at 3-døgns nysnømaksimum for målestasjonen på Eresfjord (nærmeste 

målestasjon, 14 moh., måleperiode 1991-2020) er 60 cm. Gjentaksintervall for 1-døgns 

vinternedbør er henholdsvis 86 og 110 cm for 100 og 1000-års intervall, og for 3-døgns 

vinternedbør henholdsvis 152 og 192 mm for 100 og 1000-års intervall (se kapittel 2.3.3). 

Hovedvindretninger på vinteren er enten fra øst eller sørvest. Nedbørførende vind er i hovedsak fra 

vest eller sørvest slik at snøansamling i leområder i fjellsidene har større sannsynlighet på 

vestsiden av dalen. Selv om klimadata isolert sett kan antyde betydelig med vinternedbør, så vil 

trolig bare en mindre del av denne komme som snø nær fjorden og i lavere områder. De kartlagte 

løsneområdene ligger oftest høyere oppe i terrenget enn målestasjonen. Vurderingene av 

snøskred i området Vistdalen går ut ifra at maksimal snødybde for de høyeste løsneområdene i 

den østlige dalsiden er mellom 1 – 2 m. Løsneområdene i vestlige dalside ligger enten på bratte 

skråninger i sørvest (med redusert snølagrings-egenskaper) eller i skråninger nærme fjorden i 

nordvest (der mindre del av nedbør er forventet å bli snø). Maksimal snødybde i den vestlige 

dalsiden er vurdert å bli mellom 1,5 – 2 m.  

Alle identifiserte løsneområder ligger over tregrensen. Det vurderes at skog ikke har effekt på 

snøskred utløsning i hele området. 

Det vurderes at løsnesannsynlighet er større enn 1/100 på områder A, B, C, E og F. Det er vurdert 

at terrenget er mindre utsatt for snøskred i område D, der er årlige sannsynlighet til å utløse 

snøskred å være større enn 1/1000.  

Utredning av utløp 

Det har vært historiske skredhendelser i Vistdalen som har blitt uttalt av lokale beboerne på 

områdene A, B og E (se kap. om løsneområder ovenfor). Mindre snøskredhendelser er rapportert å 

skje ofte i område A og B, men massene stopper vanligvis opp på uravsetninger, utenfor 

kartleggingsområdet. En registrert snøskredhendelse på Apalhaugen strekte seg godt inni 

kartleggingsområdet og tok blant annet et gårdstun. Lokale informanter har også rapportert at store 

snøskred tidligere har nådd ned til Alesteigen, delvis innenfor kartleggingsområdet, i område E.   

Tydelig skredavsetninger er observert på områder B, E og F med velutviklede vifteformer ned ved 

utgangen av flere bekker. Slike avsetninger strekker seg lengre ned enn andre urmasser i 

nærheten. Det vurderes at ofte skal snøskredmasser samles på bratte bekker og vil avsettes på 

skråningsfoten stedvis innenfor kartleggingsområdet. I område A er det ikke funnet store tydelige 

skredavsetninger, men snøskred aktivitet er bekreftet med historiske hendelser og uttalelsen av 

lokale beboerne. 

Det er også tydelig snøskredavsetninger observert på skråningsfoten på delområder C, men 

avsetninger ligger langt utenfor kartleggingsområdet. Det er ikke snøskredavsetninger observert i 

område D.  

Utløp for skred fra identifiserte løsneområder er modeller med RAMMS: Avalanche. Ett 

sammendrag av inngangsparametere er vist på (Tabell 71). Vedlegg H har en full liste av 

parametere brukt for alle enkelte modeller utført i området. 
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Tabell 71. Input parametere for RAMMS Avalanche for snøskred i Vistdalen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved bilineær interpolasjon 

Mektighet løsneområde 1-2  

Løsnevolum 1200 - 270 000 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small - Large  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1500-1000 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Modelleringene antyder at snøskredmassene fra de potensielle løsneområdene i skråningen på 

delområder A, B og D stor grad vil samles på eksisterende bekkeløpene, mens på delområdene C, 

D, E og F vil snøskred forløpe på åpen skråning. Snøskred i nord (delområder A og B) vil gå til 

fjorden på noen steder. Snøskred langs skråninger sentralt i Vistdalen (delområder C og D) går 

hele veien ned til dalbunnen hvor skredmassene bremser betydelig og stopper i kort avstand fra 

foten av fjellsiden. Fjellsidefoten i område C ligger langt utenfor kartleggingsområdet. Dalbredden 

blir mindre i sør, der snøskredmassene kan komme nærmere elven på begge sider av dalen. 

Skred løper ned fra øvre del av skråning, over tregrensen, og stopper ofte på urmassene i 

delområde A og B. Urmassene er delvis dekket av skog. Det vurderes at hovedgrunnen for 

bremsing av snømassene er både endring av helning langs skråningen og økning av ruhet i 

terrenget dekket av urmasser. Det vurderes at skog langs utløpsområdet har en neglisjerbar effekt 

mot utløp.  

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Resultater fra modellering samt observasjoner i felt og historiske hendelser viser at 

snøskredmassene kan nå inn i kartleggingsområdet.  

Sweco vurderer at snøskred når inn i kartleggingsområdet med årlig nominell sannsynlighet større 

enn 1/1000 og 1/5000 ved delområder A, B og F og med årlig nominell sannsynlighet større enn 

1/5000 ved delområder D og E. Elven i dalen blir en naturlig barriere som vil stoppe 

snøskredmasser som utløses i delområde C før rasmassene går inn kartleggingsområdet. På 

bakgrunn av den store avstanden mellom løsneområder for snøskred og kartleggingsområdet 

antas det at kun større snøskred vil nå kartleggingsområdet, og det er derfor ingen steder hvor den 

årlige nominelle sannsynligheten vurderes å være større enn 1/100.  

Alle løsneområder for snøskred er lokalisert i skråninger over tregrensen. Derfor vil skog ha ingen 

effekt på utløsing av snøskred i Vistdalen delområde. Skog langs utløpsområde vurderes kun å ha 

liten bremsende effekt og er ikke tatt hensyn til i vurderingene av utløpslengder. 

10.3.3 Jordskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme jordskred i terreng som er brattere enn 20 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 20 grader. Løsmassekart fra 

NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå jordskred i 
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området. Detaljert kvartærgeologisk kart fra NGU (1:10 000) viser flere skredavsetninger av 

jordskred i Vistdalen.  

Tabell 72: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja 

 

Kriteriene brukt til å definere om jordskred kan være en aktuell prosess i området er oppfylt, slik at 

jordskredfaren i Vistdalen må utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i område A stiger slakt fra dalbunnen og det er store deler av dalsidene med helning 

over 20 grader, som samtidig har sammenhengende løsmassedekke med en slik mektighet at det 

kan gi jordskred. Flere løsneområder for jordskred er identifisert basert på feltobservasjoner og 

terrenganaanalyser. Løsneområder ligger på områder dekket av tynn og usammenhengende 

morenemasser iht. NGUs detalj løsmassekart [44].  Detaljkart også viser jordskredavsetninger i 

utgangen av bekkene på Øverlia, Leirneset, Apalhaugen og Lange. Jordskredavsetningen på 

Lange er utgjøres av en velutviklet vifteform, mens alle andre er relatert til begynnende vifteformer. 

Det er registrert en jordskredhendelse i område A i 1997. Ifølge lokale informanter ble hendelsen 

utløst av en tett stikkrenne.   

Terrenget i område B er svært bratt på midtre og øvre del av fjellsiden opp til fjelltoppen i område 

B, fra nordlige grensen til Svinhammaren. Flere vifteformer er kartlagt som snø- og 

jordskredavsetninger i dette området. Imidlertid er lite løsmasser tilgjengelig i skråningen ovenfor 

som kan utløse jordskred. Det vurderes at skredviftene er formert hovedsakelig av snøskred. Fra 

Svinhammaren frem til sørlige grensen i område B er terrenget noe slakere i midtre og øvre del av 

området med helning under 45°. Under feltarbeidet ble det observert tynne løsmasser over berg i 

hele fjellsiden. NGUs detaljkart viser at skråningen er dekket av morenemasser ved foten og 

steinsprangavsetninger over morenemasser ned til ca. 350 moh. Imidlertid er det så få områder 

som er utsatt for steinsprang i skråningen, at det synes urealistisk at en så stor del av skråningen 

er dekket av steinsprangavsetninger. Basert på observasjoner fra feltarbeid vurderes det at det er 

blokkrike morenemasser og ikke steinsprangavsetninger, som kartlagt av i NGUs detaljkart, i dette 

området.  

Tynne løsmasser finnes det stedvis i øvre del av skråningen opp til toppen. NGU detaljkart viser en 

liten jordskredavsetning ved Reitan som er relatert til en vifteform synlig på skyggekart. Det er to 

andre vifteformer i nærheten. Det er vurdert at alle disse formene er relatert til jordskredaktivitet. 

Usammenhengende jordskredavsetninger er kartlagt av NGU ved Sortediket og nord for Bergset. 

Avsetningene der ligger langt i dalen. Avsetningen ved Sortediket er ikke direkte relatert til noen 

vifteform, mens den NGU-kartlagte avsetningen nord for Bergset går langt utenfor vifteformen ved 

skråningsfoten. Det er en jordskredhendelse registrert i område B på Vistdalsvegen på Bergset i 

2013. Det foreligger ikke tekstbeskrivelsen av hendelsen i NVEs atlas, og det antas at det dreier 

seg om en mindre utrasing fra vegskjæring. Det er identifisert flere løsneområder for jordskred i 

område B basert på observasjoner fra feltarbeid og terrenganalyser. Flere av de identifiserte 

løsneområdene ligger på morenemasser midt i skråningen. Det er noen få andre løsneområder 

som ligger i øvre del av skråningen, der det er kartlagt terreng med tynt løsmassedekke. 

Terrenget i område C er jevnt og slakt ved foten og stiger gradvis mer oppover til øvre del av 

fjellsiden. En god del av skråningsfoten i området C er dekket av sammenhengende 
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steinsprangavsetninger. Skråningsfoten ligger langt unna kartleggingsområdet. Det ble under 

feltarbeidet observert at midtre og øvre del av skråningen består av tynne løsmasser (humus og 

tynt torvdekke ifølge NGUs detaljkart). Jordskredavsetninger er registrert i NGUs kart på Helle, 

Bergset (vest), Settebekken og Visa. Flere av disse avsetninger ligger lang utenfor 

kartleggingsområdet. NGUs kart differensierer ikke mellom jordskred og flomskred avsetninger. Det 

vurderes at jordskredavsetninger som ligger lengre unna skråningen gjelder flomskred. Det 

foreligger en historisk skredhendelse i område C på Bergset i 1770. Hendelsen er registret i 

forbindelse med Fonnabekken nordvest for gårdstunet. Området ligger langt unna skråningsfoten 

og mulige løsneområder til hendelsen. Det tolkes derfor at det gjelder flomskred, og ikke jordskred. 

Basert på observasjoner under feltarbeid og terrenganalyser er det identifisert flere løsneområder 

for jordskred på midtre og øvre del av skråning fra områder med tynt løsmassedekke.  

Terrenget i område D er jevnt og slakt frem til skråningstoppen med kun få enkelte mindre 

skråninger innimellom. Hele skrenten er dekket av morenemasser ifølge NGUs detaljkart. På 

feltarbeid ble det observert at det bare var tynt løsmassedekke over berg i hele fjellsiden. Fjellsiden 

i område C er ravinert. Enkelte bekkeløp i nordvest, på Ødegård, har vifteformer ved 

skråningsfoten. NGUs detaljkart viser sammenhengende og usammenhengende 

jordskredavsetninger på Ødegard, Øygardsgjerdan og Nerland. Avsetninger på Ødegard og 

Øygardsgjerdan er relatert til klare synlige vifteformer mens andre avsetninger på Nerland kun er i 

forbindelse med noen runde former i terrenget. Det er flere identifisert løsneområder i midtre og 

øvre del av fjellsiden i område D.  

Område E viser slakere terreng i nordre del enn i søndre del. Nordre del er dekket av 

morenemasser opp til skråningstoppen på Svarthammaren ifølge NGUs detaljkart. NGUs kart 

dekker ikke området mellom Svarthammaren og Bonfonna. Tynt løsmassedekke over berg er 

observert i skråningen som ikke er dekket av NGUs detaljkart. Ved søndre del er bart berg i midtre 

og øvre del av fjellsiden. Nedre del er dekket av morenemasser og diverse skredavsetninger, 

spesielt snøskred- og steinsprangavsetninger. Kartlagte jordskredavsetninger ligger langt unna 

skråningsfoten inne i dalen på NGUs detaljkart (ved Rishaugbekken og Alesteigen). Under 

feltarbeidet ble det ikke funnet klare tegn til materiale eller morfologi som kan kobles til 

jordskredaktivitet i området hvor avsetninger i dalen ligger. Begge avsetninger ligger ved to bekker, 

som starter ved skråningsfoten i områder hvor helningen er lavere enn 25° og løsmassene består 

av urmasser (steinsprangsavsetninger). Bekkene er ikke permanent vannførende. Det er en 

historisk hendelse registrert i NVEs database på Halsen i 1968. Spor etter skred er synlig på flyfoto 

tatt 1971 (se kap. 10.2.7). Skredmassene går ned to forskjellige løp til foten av skråningen. 

Massene i det sørlige løpet stopper kort etter skråningsfoten, mens massene i det nordlige løpet 

fortsetter hele veien ned til elven ved grensen til kartleggingsområde. Flere løsneområder er 

identifisert i midtre og øvre del av skråningen nord i område E. Kun et område med potensiale til å 

utløse jordskred er identifisert i sørlige del.  

Terrenget i området F mellom Botnen og Rødalshøglia er slakt ved skråningsfoten og svært bratt 

på midtre og øvre del av fjellsiden. Det er kartlagt bart berg i en stor del av fjellsiden. 

Skredavsetninger dekker skråningsfoten ifølge NGUs detaljkart, dominert av steinsprang- og 

snøskredavsetninger. Det er ikke registrert skredavsetninger på denne strekningen unntatt på en 

usammenhengende jordskredavsetning ved Hagen utenfor skråningsfoten. Det foreligger ikke 

mulige løsneområde som kan kobles til avsetningen. Området markert som jordskredavsetninger 

på NGUs kart i Hagen har bare en tynt løsmassedekke (mindre enn 1m) over berg. På toppen av 

løsmassene ligger flere enkelte steinsprangblokker.  En liten vifteform ligger på nordlige delen av 

område F på Steinbakken. Det er registrert en historisk hendels på Oppdal i 1871 som skadet en 

sauefjøs og det er en liten vifteform sør for huset i Gnr. 309 Bnr. 2 som er sannsynligvis koblet til 

historisk hendelsen. Det er identifisert tre løsneområder for jordskred i område F. Alle tre ligger på 

skråning ovenfor den lille vifteformen på Oppdal som det mistankes er relatert til den historiske 

hendelsen fra 1871. Det er ikke noe andre løsneområder identifisert i område F. 

Flere av de identifiserte løsneområdene i delområdet Vistdalen ligger i midtre og øvre del av både 

østlige og vestlige dalsidene på områder dekket av morenemasser eller tynne humus- eller 

torvdekke. Løsneområder ligger på relativt bratte deler av skråninger med terrenghelning rundt 30°. 

Nesten alle løsneområder i den vestlige siden ligger i områder dekket av tett skog, mens det er 

noen løsneområder i den østlige dalsiden i område D som ligger over tregrensen. Flere av de 
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identifiserte løsneområdene ligger på toppen av raviner som fungerer som dreneringsløp i perioder 

med mye og ekstreme nedbørshendelser. Det vurderes at skog vil ha en begrenset forebyggende 

effekt mot utløsning av jordskred i området. Tynt morenedekke er funnet på østsiden av dalen, i 

delområder C og E, der effekt fra vegetasjon og skog er mindre. Bindene effekt av røttene på tynne 

løsmasser er redusert, spesielt i bratte skråninger som de som finnes på områder C og E. Det 

vurderes at skog her spiller kun en begrenset rolle i å forebygge utløsning av jordskred. Dessuten 

er det flere tegn av tidligere jordskredaktivitet, spesielt kanalisert jordskred i delområder C og E. 

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. 

Det vurderes at årlige sannsynlighet for utløsning av jordskred i delområde Vistdalen er større enn 

1/100 i område D og sørlige del av område B, hvor nedre og midtre del av fjellsiden har moderat 

helning og lite skogdekning. Løsnesannsynlighet er vurdert å være større enn 1/1000 i områdene 

A, C, E og nordlige side av område F på grunn av tidligere skredhendelser, tydelige terrengformer 

koblet til jordskred og terrengbratthet på løsneområder. Det vurderes at årlige sannsynlighet for 

jordskred er lavere enn 1/5000 i nordre del av område B og sørlige del av område F på grunn av 

svært bratt terreng i midtre og øvre del av fjellsiden og lite tilgjengelig løsmasser som kan være 

utsatt for jordskred. 

Utredning av utløp 

Flere vifteformer koblet til jordskred aktivitet er observert i delområde Vistdalen. NGUs detalj 

kvartærgeologisk kart viser også flere jordskredavsetninger som ligger delvis inne i 

kartleggingsområdet. Tre historiske jordskred og ett flomskred er registrert på NVEs skred atlas i 

Vistdalen. Jordskredet i 1968 er vel dokumentert med flyfoto fra 1971. 

Det er klart tegn at jordskred har nådd inn flere steder i kartleggingsområdet ved områder A, D og 

nordre del av område B. Det er også flere tegn til jordskred aktivitet i område C og E, men der 

ligger fjellsiden langt unna kartleggingsområdet. Skredformer i område C er heller koblet til 

flomskred enn jordskred.  

Det er utført modellering i RAMMS: DebrisFlow for jordskred for identifiserte løsneområder på 

Vistdalen. Løsnemektighet er satt til 1 – 2 m, noe som ikke nødvendigvis er realistisk for et hvert 

løsneområde, men som gir noe konservative løsnevolum. Modelleringer gjelder mest kanalisert 

jordskred som er antatt mest hyppige jordskredtype i Vistdalen. Parametere benyttet i 

modelleringen er listet i Tabell 73. En komplett liste av inngangsparametere for alle utførte modeller 

er vist i vedlegg H. 

Tabell 73. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for området Vistdalen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 – 1,5 m  

Løsnevolum 2 00 - 3 700 m3  

Mu 0,2  

Xi 400  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Resultater fra modellering indikerer at jordskred kan når inn i kartleggingsområdet i område A, D, F 

og den sørlige del av område B. Det er i samsvar med observasjoner i felt samt terrenganalyser 

presentert ovenfor. 
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Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Basert på observasjoner i felt, detaljert løsmassekart fra NGU og terrenganalyser er det vurdert at 

jordskred er en aktuell skredtype i område Vistdalen. Det vurderes at årlig sannsynlighet for 

jordskred i kartleggingsområdet på Apalhaugen og Lange i område A; Gjølet, Berget og Botnen i 

område B; Øysgardsgjerdan, Nerlandsgjerdan og Nerland i område D er større enn 1/1000. Årlig 

sannsynlighet på Oppdal i område F er vurdert å være større enn 1/5000. Det vurderes at 

jordskred vil gå ned til foten av dalsiden på delområder C og E hvor massene vil bremse betydelig 

og vil stoppe før de når inn i kartleggingsområdet. Det vurderes derfor at årlig sannsynlighet for 

jordskred i disse områdene er mindre enn 1/5000. Resten av området er også vurdert å ha en årlig 

sannsynlighet mindre enn 1/5000. På grunn av tynt løsmassedekke og bratt terreng i områder hvor 

identifiserte løsneområder ligger er det vurdert at skog vil ha en neglisjerbar forebyggende effekt 

mot utløsning av jordskred i området. 

10.3.4 Steinskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme steinskred i terreng som er brattere enn 45 grader. Deler 

av terrenget over kartleggingsområdet er brattere enn 45 grader. Løsmassekart fra NGU og 

observasjoner fra felt viser at det er bart fjell slik at det teoretisk kan gå steinskred i området.   

Tabell 74: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred. 

Nei 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred. 

Nei 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Det er et område helt sørvest i Vistdalen som er stort nok til å klassifiseres som fjellskred. Partiet 

har et areal på 23.500 m2 og er ca. 100 meter høyt, noe som gir et anslått volum på ca. 2.500.000 

m3. Iht. kravspesifikasjoner for utredning av skredfare i bratt terreng for 2021: «Ved mistanke om 

potensielt ustabile fjellparti som kan medføre fare for fjellskred skal dette meldes til NVE, og 

omtales kort i rapporten». 

Det er ikke andre områder som har volum store nok til å klassifiseres som steinskred. Fare for 

steinskred trenger ikke utredes.  

10.3.5 Flomskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er brattere 

enn 15 grader. Deler av terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. 

Løsmassekart fra NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå 

jord- og flomskred i området. Detaljerte løsmassekart fra Vistdalen skiller ikke mellom flomskred og 

jordskred i sitt klassifiseringssystem. NGU detaljkart viser at det er jordskredavsetninger flere 

steder i dalen.  
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Tabell 75: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja, jordskred utløses 

ofte kanalisert ned til 

dalsidefoten. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er flere dreneringskanaler som oppfyller kriteriene for helning og tilstedeværelse av løsmasser i 

Vistdalen (for mer detaljer se kap. 10.3.3). NGUs detaljerte kvartærgeologisk kart viser 

skredavsetninger av jordskred i de samme områdene. Historiske hendelser bekrefter at det 

tidligere har gått 5 jord- og flomskred hendelser i dalen. En av disse hendelser (hendelsen på 

Berset i område C, fra 1770) kan klassifiseres som flomskred. 

Basert på terrenganalyser og observasjoner i felt er det identifisert flere løsneområder for 

flomskred i område Vistdalen. Løsneområdene er konsentrert på områder A, C, D og E. 

Løsneområdene ligger hovedsakelig i vannførende bekkeløp. Imidlertid er det få løsneområder 

som ligger i bekker som ikke er permanent vannførende, men som har noe tegn av erosjon. 

I løsneområdet for flomskred er det ofte bart fjell eller tynt løsmassedekke langs bekkeløpene. 

Disse løsmassene kan, ved høy vannføring, mobiliseres og dra med seg ytterligere masse nedover 

langs bekkeløpet. Det vurderes at skogen har en neglisjerbar stabiliserende effekt på utløsning av 

flomskred da dette forkommer med undergravende erosjon langs bekkeløpet. Noen løsneområder 

ligger også ovenfor tregrensen. For slike tilfeller spiller skog ingen rolle for eventuell utløsning av 

flomskred. Det er noe usikkerhet knyttet til om det kan gå flomskred fra alle identifiserte 

løsneområder, unntatt fra de som er klar koblet til skredavsetninger fra tidligere hendelser. 

Utredning av utløp 

Modellering av flomskred ble utført i RAMMS: Debris Flow for løsneområde i Vistdalen. 

Modelleringen utløpslengder og -bredder varierer noe basert på modellerte volum og 

friksjonsparametere.  

Tabell 76 viser et sammendrag av parametere benyttet for modelleringen. En full liste med 

inngangsparametere brukt for alle enkelte modeller er vist på vedlegg H.  

Tabell 76. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for området Vistdalen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 – 2 m  

Løsnevolum 250 - 5300 m3  

Mu 0,1-0,2  

Xi 200-600  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 2-5 %  

Erosjon Nei  



RAPPORT SIDE 203 AV 416  

 
 

 

Resultater fra modellering viser at skredmassene vil nå kartleggingsområdet i Vistdalen på Lange i 

område A, Bergset og Vommabekken i område C, samt på Ødegård og Skardselva i område D. 

Resultater fra modellering på Bergset er i godt samsvar med utstrekning av den historiske 

skredhendelsen på dette området.  

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Basert på feltobservasjoner, historiske skredhendelser samt resultater fra modellering vurderes det 

at flomskred vil nå inn i kartleggingsområdet på Indre Lange, Ødegård, Bergset og Skardselva. Det 

vurderes at årlige nominell sannsynlighet for flomskred er større enn 1/1000. I resten av området I 

Vistdalen er den vurderte nominelle årlige sannsynligheten for flomskred mindre enn 1/5000.   

10.3.6 Sørpeskred 

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekket. Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet 

gammel snø og lett nysnø, enn i gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området.  

Tabell 77: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Helningskart og skyggemodeller, sammen med flyfoto er brukt for å prøve å identifisere mulige 

løsneområder. Det er ingen kjent historikk for sørpeskred i delområdet og generelt veldig få 

hendelser med sørpeskred i regionen. Det er også få typiske områder i Vistdalen som utmerker 

seg som ugunstige med tanke på snøsamling enten i bekkeløp eller i forsenkninger i terrenget og 

samtidig forhold for vannmetning. Årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred inn i 

kartleggingsområdet med ødeleggende kraft vurderes å være lavere enn 1/5000.  

10.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er steinsprang, flomskred, jordskred og snøskred aktuelle skredtyper for området. 

Basert på observasjoner i felt, samtaler med lokalkjente, historiske flyfoto og bruk av dynamiske 

modeller er snøskred dominerende prosess for område A; steinsprang, jordskred og snøskred er 

dominerende prosesser for område B; flomskred er dominerende prosess for område C; jordskred 

er dominerende prosess for område D; snøskred er dominerende prosess for område E og 

steinsprang og snøskred er dominerende prosesser for område F.  

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Vedlegg E og i Figur 155. Totalt er det 59 

boligbygninger som er innenfor faresoner, fordelt som vist under:  

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 11 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 48 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 
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Figur 155. Figuren viser samlet skredfarekart med årlig nominell sannsynlighet for skred for området 

Vistdalen. 

10.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er ikke funnet avvik mellom våre vurderinger og tidligere utført skredfarevurdering av 

Norconsult. Vi er enige at snøskred, flomskred og jordskred er aktuelle prosesser i området vurdert 

av Norconsult. Vi er også enig i at årlige sannsynlighet på Norconsults område er mindre enn 

1/1000. 

10.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Det er knyttet betydelig usikkerhet til løsneområder for mulige jordskred og flomskred. Opptegning 

av disse er basert først og fremst på skyggemodell og helningskart sammen med løsmassekart fra 

NGU. Hvert løsneområde er ikke befart i terrenget slik at det er en viss usikkerhet knyttet til om 

dette er reelle løsneområder eller om løsneområdene burde vært større. Det er en viss usikkerhet 

knyttet til snøskred og klimatiske forhold.  

Mange registreringer av steinsprang i terreng gjør at den vurderte usikkerheten i steinsprangfare er 

relativt liten. 

10.3.10 Andre farer 

Sør i Vistdalen er det et fjellparti som på kartet heter Bjørnekloa. Området er tidligere nevnt i 

rapporten og er anslått til å være ca. 2,5 millioner m3 dersom hele skulle rase ut. Partiet er 

underkuttet med gjennomgående glideflate med åpen vertikal baksprekk. Det er høy 

steinsprangaktivitet i fronten av partiet og rett sør for partiet, i forlengelsen, er det antatt å ha gått et 

fjellskred tidligere. InSAR data viser ikke tegn på deformasjon, men det er få punkter i området og i 

tillegg er området dekket av skog som kan gjøre metoden mindre treffsikker. Volum ved et 

eventuelt ras er så stort at det trolig vil demme opp dalen. Dette kan føre til oppdemming av elv 

med påfølgende flodbølge nedover dalen ved et eventuelt brudd av demning.  

I kartleggingsområdet i Vistdalen er det flere mindre løsmasseskråninger i forbindelse med 

elveterrasser og nedskjæringer. Disse er bratte nok til at det kan forkomme små utglidninger og 

erosjon og er markert i registreringskartet i ulike kategorier. Disse terrassene består i stor grad av 

grus- og sandmasser avsatt ved friksjonsvinkel, og stedvis av lommer av finere silt- og leirmasser. 
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Typiske terrassekanter ligger på helningsvinkel som er brattere enn 20 grader. Eventuelle skred 

som ville utløses på lavere elveterrassekanter eller skråninger er kontrollert av andre faktorer som 

f.eks. menneskelig aktivitet. Disse skråningene er klassifisert som andre faremomenter iht. 

kravspesifikasjon. Ved eventuelle søknadspliktige tiltak i eller tett på disse skråningene, bør 

skråningsstabiliteten av disse utredes av geotekniker. 

10.3.11 Anbefalte tiltak 

Det anbefales vurdering av fjellpartiet Bjørnekloa sør i Vistdalen med tanke på fjellskred og mulige 

sekundærvirkninger av skred.  

For område B på østsiden av dalen er det flere hytter som ligger innenfor faresone 1/1000 for 

steinsprang. Tiltak for å redusere sannsynligheten for steinsprang kan være fanggjerde eller 

fangvoll. Andre tiltak mot skred må vurderes individuelt. 
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11 Område 8 – Eresfjord 

11.1 Områdebeskrivelse 

Delområdet Eresfjord strekker seg over omtrent 9 km mellom Eresfjorden og Eikesdalsvatnet og 

strekker seg fra Meringdal i sør til bekken Driva langs Fv. 660 i nord (Figur 156). Det består av 

spredt bebyggelse, primært bestående av eneboliger og gårdstun. Ved fjorden i nord og ved 

bredden til Eikesdalsvatnet i sør er det også en del naust. I dalbunnen er terrenget relativt flatt og 

preget av store glasifluviale og fluviale avsetninger.  

Øst for kartleggingsområdet stiger terrenget bratt opp til toppene Goksøyra (1337 moh.), Kalberget 

(1088 moh.) og Vardefjellet (896 moh.). Denne fjellsiden er for det meste rundt 30-45° i nedre del, 

mens den øvre delen for det meste er brattere enn 45°. Opp mot Goksøyra og Kalberget i sør er 

fjellveggene ofte brattere enn 60°. 

Vest for kartleggingsområdet er toppene Nebba (1477 moh.) og Kvitfjellet (1381 moh.) samt 

toppene omkring Nonshaugen (Breidfjellet 1103 moh. og Jametind 1101 moh.). Denne fjellsiden er 

mindre bratt enn østsiden og i nedre del for det meste rundt 25°-35°. Den øvre delen er mot sør 

(omkring Meringdal og Kvitneset) for det meste brattere enn 45°, men mot nord generelt slakere 

(rundt 35-45°).  

 

Figur 156. Oversiktskart over delområdet Eresfjord, med Eikesdalsvatnet i sør og Eresfjorden i nord. 
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Figur 157: Oversiktsfoto er tatt mot nord. På høyre siden ligger de bratte fjellveggene langs Goksøyra og 

Kalberget. Bildet er tatt ved nordenden av Eikesdalsvatnet, Eresfjorden skimtes lengst bak. 

 
Figur 158: Oversiktsfoto er tatt mot sør. På venstre siden ligger de bratte fjellveggene langs Goksøyra. 

Meringdal ligger langs Eikesdalsvatnet på høyre siden.  
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Figur 159: Oversiktsfoto er tatt mot sør. På venstre siden ligger de bratte fjellveggene langs Vardefjellet. I 

dalbunnen er deltaet til Dokkelva og Eira synlig.  

11.2 Grunnlagsmateriale 

11.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred og steinsprang dekker mesteparten av 

påvirkningsområdet og dalsidene i kartleggingsområdet. Det samme viser aktsomhetskartet for 

snøskred og steinsprang av NGI. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker også en god del 

av området langs dalsiden.  

  

  

Figur 160. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) i Eresfjord er vist under. 

11.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet 

terrengmodell fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i 

høydedata.no. Ved videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved 

hjelp av «resampling» med bruk av bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro.  

11.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser mange skredhendelser i og nær Eresfjord (Figur 161 og Tabell 78). 

En god del av registreringen er av lokal karakter, som f.eks. utrasinger fra utsprengte 

vegskjæringer eller mindre snøskred langt til fjells. Dette er hendelser som har mindre relevans for 

faresonekartleggingen. Andre beskrivelser er av større hendelser, der noen er fra langt tilbake i tid. 

Disse gir god informasjon ved utarbeidelse av faresonene og vurdering av hyppighet av skredene. 

Enkelte av registreringene er beskrevet for vagt til å være av stor nytte.  
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Figur 161. NVE skredhendelser i området Eresfjord. 

Tabell 78. Skredhendelser fra NVEs database fra terrenget ved og omkring Eresfjord. 

Stedsnavn/ 
Lokalitet 

NVE 
skred-

nett Skredtype 
Tids-
punkt Beskrivelse (NVEs database) 

Eresfjord 
småbåthavn / 
Paulen   Steinskred 

2009-02-25 
7:00   

Osen/Hånde   Flomskred 
2016-12-05 

6:00 

Flomskred(vann+stein+jord) på fv. 191 løsnet fra 
vegskjæring 0-50m over veg. anslått skredvolum: 
<100m^3. tidspunkt for skredhendelsen kan være 
usikkert. 

Osen/Eresfjord   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

2017-02-20 
7:00 

Osen/Eresfjord: Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på fv. 
191 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. anslått 
skredvolum: <10m^3. blokkert veglengde: <10m. 
tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert.  

Eresfjord   Steinskred 
2017-12-24 

16:00 

Skredbeskrivelse: Stein på FV. 660 løsnet fra 
fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: 
<10m^3. Blokkert veglengde: <10m. Tidspunkt for 
skredhendelsen kan være usikkert. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

v/ Boggetunnelen   Steinskred 
2006-02-27 

1:20 Kommentar Sweco: Feilplassert – langt utenfor  

Liaseter   Snøskred 
 1870-01-
03 

Nesset. På garden Liaseter, mellom Eresfjord og 
Eikedalsvatnet, den 1. mars 1870 kom eit snøskred 
medan far og son var ute etter ved. Skredet tok dei og 
førte dei ned i dalbotnen. Åtteåringen overlevde, men 
dei leita fånyttes etter faren som omkom. Dette var 
Peder Ørgerson, 45 år gammal. "forulykkede ved 
sneskred". 
Kartreferansen er ca. 

 Jamtetind   Snøskred 
2013-02-21 

12:00 

Nesset. Eresfjord. Jamtetind. Kl. 12.26 den 21. februar 
2013 fekk politiet melding om snøskred som hadde 
losna nesten frå toppen av Steinskred1 meter høge 
Jamtetind, eit populært toppturmål i Eresfjord. Skredet 
var langt med ikkje særleg breitt. Dette er ca. to 
kilometer unna Eresfjord og Vistdal Skisenter, som 
ligger på Vistdalsheia. Ein kameratgjeng på fem frå 
Eidsvåg var på skitur då skredet løsna. Ein av dei, ein 
14-åring, følgde med skredet 300 - 400 meter nedover. 
Broren køyrde ved sida av og forsøkte å lokalisere han. 
14-åringen kom under snømassen, men med skiene 
klarte dei andre å grave han ut etter 15 minutt, frå 2,5 
meter djupt snølag. Han vart funnen nedkjølt og 
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bevisstløs, men friskna snart til att. Helikopter frakta til 
sjukehuset i Molde, der det vart konstantert at han kom 
frå hendinga med mindre skadar. For 2-3 år sidan gjekk 
det eit stort ras i om lag same området. 

Steinsvoll   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

2004-11-14 
1:40 Kommentar Sweco: Antatt flomskred 

Osen Eresfjord   Jordskred 
2018-04-15 

14:00 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 191 løsnet fra 
vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<10m^3. Tidspunkt for skredhendelsen kan være 
usikkert. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 

Øverås   ikke angitt 
1997-10-29 

1:40   

    Vått flakskred 
2018-02-23 

11:00 

Skredbeskrivelse: Fikk tilsendt bilde og følgende tekst: 
«Flakskred med flere? m høy bruddkant over der det er 
blitt vanlig å gå sørom elva opp i Røndølskaret. Ikke 
sett så stort der før. Nordvendt.» Usikkert tidspunkt. 
Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Snøskredvarslingen 
(4c). 

Eresfjord, Osen   Jordskred 
2020-01-21 

19:15 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 6012 løsnet 
fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all 
trafikk på FV. 6012 mellom 21.01.2020 kl. 19:15 og 
22.01.2020 kl. 16:00.. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: 
Helt ukjent kompetanse. 

Øverås   ikke angitt 
1998-03-13 

2:00   

Breidfjellet   Vått flakskred 
2020-03-05 

9:04 

Skredbeskrivelse: Har gått etter kl 15 4/3. Årlig skred 
som går. Har gått større før,. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Snøskredvarslingen (4c). 

Osen/Eresfjord   Jordskred 
2020-04-15 

18:15 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 6012 løsnet 
fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Steinsvoll   
Løsmasseskred
, uspesifisert 1997-03-30   

Øverås   ikke angitt 
1997-04-11 

2:00   

 Husby   Snøskred 
 Våren 
1881 

Nesset. Eresfjord. Husby. Våren 1881 gjekk eit stort 
snøskred, Breiskardfonna, frå Hesthaugfjellet og 
Breiskardet (928 moh) og reiv med seg sæterbu og 
høyløe på ”Deraust” og ”Derut”. Skredey braut ned 
skogen helt til til myra nedpå Nebben ved 
Husbybekken. Snøen stansa først ved 
kvernhusdammen til Sirareiten, tett nord for Nygjerdet. 
Det har elles gått fleire snøskred på Husby. 

Lomshaugen   Snøskred 
2020-04-02 

15:39 

Skredbeskrivelse: Snøskred ut på Eikesdalsvatnet i 
følge webkamera.  Kompetansenivå: 
Snøskredvarslingen (4c). 

    Vått flakskred 
2018-03-23 

15:04 

Skredbeskrivelse: Antar det gikk 23.mars. Kilde: Jeg 
har sett dette. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 

    Snøskred 
2016-04-21 

20:35 
Skredbeskrivelse: Blött skred, stort. Kilde: Jeg har sett 
dette. Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Frisvoll   Steinskred 1822-24-07 

Nesset. Frisvoll. Den 24. juli 1822 omkom av eit 
steinsprang Johannes Eriksen Frisvold, 22 år, som var 
tenestedreng på garden Frisvoll. "blev truffen af en 
steen og sloges i hjel." ..  "Blev ihjelslagen af en steen 
som kom rullende ned af fjeldet og traf ham da gik og 
slog gress, 22 år gaml." Frisvoll ligg i botnen av 
Eresfjoden, og dette skjedde truleg under fjellsida i 
nærleiken av garden. 
Kartreferansen er plassert ved Frisvoll. 

Nauste   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

2013-04-17 
7:24   

Torehammaren   Snøskred 
2020-02-05 

14:30 

Skredbeskrivelse: Snø på FV. 6012 løsnet fra 
fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert 
veglengde: >100m.. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: 
Erfaren obervatør. 

Øverås   ikke angitt 
1999-02-19 

2:10   

Eresfjord   Steinskred 
2016-12-12 

10:00   

Eresfjord   Steinskred 
2016-12-12 

10:00 

Skredbeskrivelse: Stein på fv. 660 løsnet fra 
vegskjæring 0-50m over veg. anslått skredvolum: 
<1m^3. tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert. 
Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 
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Drivelva, Eresfjord   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

2013-11-15 
2:20   

Steinfonnkjef   ikke angitt 
1995-12-30 

4:00   

Øverås   ikke angitt 
1998-03-14 

17:30   

Breidfjellet   Snøskred 
2020-04-05 

8:30 

Skredbeskrivelse: Glideskred 5.4.2020 i følge bildeserie 
fra nettkamera.. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: 
Snøskredvarslingen (4c). 

Meringdal   Jordskred 
1955-12-06 

3:00 

Nessset. Meringdal. Natt til tysdag 6. desember 1955 
gjekk eit stort jord- og steinskred i Meringdal i Eresfjord. 
Det var Storfonna som losna oppe i fjellet ovanfor øvste 
garden i Meringdal. Braket var så kraftig at folk på 
Nauste, ei mil unna, høyrde det. Folka på Meringdal 
evakuerte, søkte tilflukt under ein steinhammar bak 
våningshusa. Ikkje skade på folk eller hus. Jordskade. 
Det gjekk også eit jordskred på Buggestranda, der 30 
meger av vegen rasa ut. Desse skreda kom etter stor 
nedbør.  
Kommentar Sweco: Antatt flomskred 

Jamtetind   Snøskred 
2021-02-13 

15:23 

Stedsbeskrivelse: Nesset. Skredbeskrivelse: Jamtetind i 
Eresfjord. Spor viser at skikjører løste ut skredet. Da 
det ikkje var muleg å sjå spor ut av raset, varsla folk i 
bygda 113. Det vart slått full alarm med helikopter og 
ambulanse. Heldigvis fekk bygdafolk ganske raskt 
kontakt med vedkomande som hadde trigga raset. Han 
vart heldigvis ikkje tatt og kom seg ut av skredområdet 
på eiga hand. Dermed kunne også redningsaksjonen 
avblåses. Heldigvis!. Kilde: Jeg har sett dette. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Øverås   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

1994-10-06 
1:20   

Steinsvoll   Steinskred   

Nesset. Segn eller frå folkeminnet: I Eikesdalen skal eit 
stort fjellskred eingong ha begravd ein gard under fjellet 
Gogsøyra. Dette var garden kalla Steinsvoll, og alle 
husa ligg no under fjellskredet som no dannar ein haug 
av store steinar og grus. 

Breiskardet 
Eresfjord   Snøskred 

2019-03-25 
8:48 

Skredbeskrivelse: Naturleg utløst skred, lausa ned mot 
sva / fast fjell.  Må ha gått i løpet av det siste døgnet. 
Snøskred i dette området er vanaleg kvart år. Kilde: Jeg 
har sett dette. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 

Eresfjord   Steinskred 
2016-12-05 

5:00   

Sela på veg til 
Kvitfjellet   

Flakskred, 
uspesifisert 

2013-02-08 
13:25 

Stedsbeskrivelse: Fjernutløste flakskred. 
Skredbeskrivelse: Kartref mgrs: 32v mq 51564 , 46197. 
Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 

Breidfjellet   Snøskred 2020-02-28 

Skredbeskrivelse: Har gått mellom 15:00 27/2 og 10:00 
28/2. Har vært kaldt de siste dagene, men tydelig 
glidesprekker etter mildvær tidligere i februar. Mulig str 
3.  Kompetansenivå: Snøskredvarslingen (4c). 

Drivå   Steinskred 
2009-11-11 

17:10   

Øverås   ikke angitt 
1997-10-27 

2:00   

Buggestranda   Steinskred 
2016-12-30 

18:00   

Eresfjord   Steinskred 
2017-12-24 

16:00   

    Snøskred 
2018-03-23 

15:00 
Kilde: Jeg har sett dette. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 

Breivikstrand   Snøskred 
 1842-17-
02 

Nesset. Breivikstranda. Den 17. februar 1842 omkom 
gardbrukar Peder Pedersen Brevigstrand, 50 år, med 
bustad på Breivikstrand: "ihjelslagen af Iisskred," 
Manglar ytterleg informasjon om kva dette innebar. 
Kanskje skjedde det i elvejuvet ovafor garden. Ytre 
Breikvikstranda ligg ved fjorden innafor Breivik, og er 
gnr. 7 (gnr. 66). 
   Kartreferansen er vilkårleg plassert ved elvejuv nord 
for garden. 

Eresfjord, Møre og 
Romsdal   Jordskred 

2013-11-15 
18:00 

Stedsbeskrivelse: Jordras (vegmelding svv) raset 
stengte fylkesvei 660 i et halvt døgn. skredet hadde en 
bredde på 50m. Kilde: Jeg har blitt fortalt dette. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

 Slenes   Steinskred 
 1950-23-
12 

Nesset. Slenes. Den 23. desember 1950 losna eit stor 
steinskred frå øvste toppen ned mot gardshusa på 
Slenes. Folka prøvde å flykte unna, men dei fleste 
måtte snu då dei så at skredet delte seg i to armar, på 
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kvar side av tunet. Der måtte dei opphalde seg, og kom 
seg unna steinane. Stallen var fylt av grus, men dyra 
vart redda ut. Også på gardane Bjerkeset og Pesetra i 
Gjemnes kom også skred samtidig med dette. Sjå 2.4. 
1850.  
Kommentar Sweco: Skredet er gått fra en 
løsmasseterrasse og er et jordskred av glasifluviale 
løsmasser. Ut fra flyfoto fra 1971 er skråning bevokst 
med skog.  

Øverås   ikke angitt 
1997-10-28 

18:00   

Øverås   ikke angitt 
1998-02-05 

17:00   

Osen, Eresfjord   Jordskred 
2018-04-13 

16:00 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 191 løsnet fra 
vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<10m^3. Tidspunkt for skredhendelsen kan være 
usikkert. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt ukjent 
kompetanse. 

Øverås   ikke angitt 
1998-03-20 

19:00   

Steinfonnkjeften   Jordskred 
2020-05-27 

7:30 

Skredbeskrivelse: Jordras i følge Romsdals budstikke. 
Kilde: Jeg har lest i avis/rapport. Kompetansenivå: 
Fagperson nve, svv, jbv, ngi, ngu eller lignende. 

Eresfjord, Osen   Jordskred 
2020-01-21 

19:15 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 6012 løsnet 
fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all 
trafikk på FV. 6012 mellom 21.01.2020 kl. 19:15 og 
22.01.2020 kl. 16:00.. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: 
Helt ukjent kompetanse. 

Øverås   ikke angitt 
1998-03-09 

19:00   

    Snøskred 
2017-04-07 

18:34 

Skredbeskrivelse: Usikkert skredtidspunkt. Kilde: Ikke 
gitt. Kompetansenivå: NVE videregående 
observatørkurs, tindevegledere med observatørkurs, 
observatører med særlig interesse (4b). 

Eresfjord/Osen   Utglidning 
2016-12-09 

13:00 

Skred på fv. 191 løsnet fra vegskjæring 0-50m over 
veg. anslått skredvolum: <100m^3. blokkert veglengde: 
10-50m. tidspunkt for skredhendelsen kan være 
usikkert. 

Osen   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

2017-01-20 
10:00 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på fv. 191 0-50m over 
veg. anslått skredvolum: <100m^3. blokkert veglengde: 
<10m. Tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert.  

Osen, Eresfjorden   Jordskred 
2020-02-06 

8:00 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 6012 løsnet 
fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<10m^3. Blokkert veglengde: <10m.. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Osen/Eresfjord   Jordskred 
2020-04-15 

18:15 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 6012 løsnet 
fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

    Snøskred 
2020-02-07 

15:30 
Stedsbeskrivelse: Nesset / Romsdal.  Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

 Slenes   Snøskred 1850-02-04 

Nesset. Slenes. Eresfjord. Slenes. Den 2. april 1850 
omkom ungkar Peder Eriiksen Slennæs, 28 år gammal. 
Bustad på Slenes. ”død i SneSkred”. Manglar 
opplysningar om hendinga. Den kan ha skjedd i 
nærleiken av garden, truleg eit sørpeskred som dei 
fleste andre denne vinteren 1850. Peder Eriksen budde 
på husmannsplassen under Slenes Øvre, var ugift. Sjå 
også 23.12.1850.  

Buggestranda   Steinskred 
2016-12-30 

18:00 

Skredbeskrivelse: Stein på fv. 660 løsnet fra fjell/dalside 
50-200m over veg. anslått skredvolum: <10m^3. 
tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert. Kilde: 
Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Strandelva/Drivå   Steinskred 
2007-10-22 

1:40   

Hånde   Snøskred 
 1829-01-
02 

Nesset. Eikesdal. Den 1. februar 1829 vart ein robåt frå 
garden Hånde (Horne), i vestenden av Eikesdalsvatnet 
teken av ei snøfonn. To menn omkom, og vart ikkje 
attfunne. Den eine var 32-årige Ola Hattrem frå Lesja 
som var på besøk i Eikesdalen. Den andre var 
Johannes Hansen Wige, 16 år. " ...2 mennesker 
drukned ved SneSkred paa EgesdalVandet, Deres Liig 
ei gjenfunden." 
   Kartreferansen er omtrentleg. 

Osen, Eresfjord   Jordskred 
2017-11-02 

10:00 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 191 løsnet fra 
vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<1m^3. Blokkert veglengde: <10m. Tidspunkt for 
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skredhendelsen kan være usikkert. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

 Kvitfjellet   
Vått 
løssnøskred 

2018-03-23 
11:00 

Skredbeskrivelse: Fått tilsendt bilde: «På østsida av 
Sela, ryggen opp mot Kvitfjellett, er det gått en rekke 
mindre flakskred. Utløst i terreng jeg mener heller mye 
mindre enn 30 gr. Har ikke kamera her så knapt 
synlig». Usikkert tidspunkt. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Snøskredvarslingen (4c). 

Øverås   ikke angitt 
1997-10-31 

8:00   

Osen, Eresfjord   Jordskred 
2016-12-05 

6:00 

Jord/løsmasse på fv. 191 løsnet fra vegskjæring 0-50m 
over veg. anslått skredvolum: <1000m^3. blokkert 
veglengde: 10-50m. tidspunkt for skredhendelsen kan 
være usikkert.  

 Ikke angitt   
Vått 
løssnøskred 

2020-04-18 
9:29 

Stedsbeskrivelse: Nesset / Romsdal. Skredbeskrivelse: 
Kan sjå ut som eit flakskred, men truleg er det fleire 
laussnøskred ved sida av kavarandre (på austsida av 
Kvitfjellet på motsett side av dalen). Kan ha. lausna i 
morgonsola eller som følgje av skavlknekk.. Kilde: Ikke 
gitt. Kompetansenivå: Snøskredvarslingen (4c). 

Skjermen i 
Eresfjord   Steinskred 

2009-05-08 
1:54   

Eresfjord   Steinskred 
2016-12-05 

5:00 

Skredbeskrivelse: Stein på fv. 660 løsnet fra fjell/dalside 
>200m over veg. anslått skredvolum: <1000m^3. 
blokkert veglengde: <10m. tidspunkt for 
skredhendelsen kan være usikkert. Kilde: Ikke gitt. 
Kompetansenivå: Helt ukjent kompetanse. 

Eresfjord, Osen   Jordskred 
2020-01-21 

19:15 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 6012 løsnet 
fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 
<1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all 
trafikk på FV. 6012 mellom 21.01.2020 kl. 19:15 og 
22.01.2020 kl. 16:00.. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: 
Helt ukjent kompetanse. 

Breidfjellet   Snøskred 
2020-03-27 

1:00 

Skredbeskrivelse: Skredet gikk mellom kl 1500 26.mars 
og kl 10 27. mars.  Kompetansenivå: Nve videregående 
observatørkurs, tindevegledere med observatørkurs, 
observatører med særlig interesse (4b). 

Eresfjordstranda   Snøskred 2011-04-02   

Osen, Eresfjord   
Løsmasseskred
, uspesifisert 

2017-11-02 
10:00   

Torehammaren   Snøskred 
2020-02-05 

14:30 

Skredbeskrivelse: Snø på FV. 6012 løsnet fra 
fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert 
veglengde: >100m.. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: 
Erfaren obervatør. 

Øverås   ikke angitt 
1998-03-21 

19:00   

 

I samtale med lokale informanter ble det fortalt om mange skredhendelser (Tabell 79). I tillegg 

foreligger flere bilder fra de nevnte hendelsene som en beboer med veldig god kunnskap om skred 

i området har tatt. 

Tabell 79. Skredhendelser opplyst av lokale informanter i Eresfjord. 

Sted Skredtype Dato/år Beskrivelse av skred og konsekvenser 

Bekk mellom 
Kalberget og 
Goksøyra 

Snøskred jevnlig Hoveddelen av steiner kommer ned med snøskred, men 
skredene kommer ikke langt ned.  

Bekk ved 
Tverrhammaren 

Flomskred jevnlig Det er et kjent flomskredbekken og det skjer ofte flomskred, men 
vitne har aldri sett store flomskred som kommer helt ned til 
flaten. Skredene stopper på viften inne i skogen. 

Breidskardsfonna / 
Jametinden 

Snøskred mars 2010 Snøskred som gikk helt ned mot lysløypa ved Vistdal skisenteret 
like ved siden av Husbysetra.  

Dokkelva Flom 15.08.2003 Stor flomhendelse som delvis tok nytt løp over riksvegen og til 
småbåthavn. 

Drivsætra Steinsprang jevnlig Det gikk ofte steinblokker helt ned til veien vest for Drivsætra. 
Statens vegvesen renset området ofte for ca. 15 år siden. 

Hesdthaugtinden / 
Breidfjell 

Snøskred 2020 Snøskred med løsneområde under Hesthaugtinden, stoppet i 
dalen ovenfor Husbysætra. 

Jametinden Snøskred ca. 2011 Snøskred som løsnet seg høyt oppe i Jametinden og som gikk 
ned mot Husbysetra.  
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Jametinden Snøskred 02.02.1973/ 
22.12.1975 

Det siste gang som noen av sætrene på Husbysætra ble tatt av 
snøskred var i 1973. Det var også snøskred og skredvind som 
tok en annen bygning på Husbysetra i 1975. 

Kanndal Snøskred jevnlig I skråningene langs Kanndalen løsner seg ofte snøskred, men 
de stopper senest når dalen / Kvidalselva blir flat. Det er mulighet 
at et stort snøskred kunne demme opp dalen. Vitnen opplevde 
snøskred på skitur (utløst av turgåere).  

Kvidal Snøskred jevnlig I skråningene langs Kvidalen løsner seg ofte snøskred, men de 
stopper senest når dalen / Kvidalselva blir flat. 

Ljøsabotn sæter Flom ca. 1993 Flomhendelse som tok vekk Ljøsabotn sæter.  

Meringdal Snøskred  1986 Snøskred som kom ned Kvitnesfonna og gikk ned til innsjøen. En 
hytte langs veien ble tatt av snøskredet. 

Meringdal Snøskred hvert år Det skjer snøskred i Meringdalsfonna hvert år, men de kom ikke 
ned til hytteområdet / campingplass siden 1990. Løsneområdet 
er under Nebba. Vitnet husker at det en gang så ut som viskøse 
masser som kommer ut av en tube.  

Meringdal Snøskred hvert år I Sæterdalen er det kjente snøskredløp som skjer relativt ofte. 
Men skredene kommer aldri ned til campingplassen, de stopper 
vanligvis langt opp i dalen på ca. 300 moh. 

Nauste Flom eller 
flomskred 

ukjent Det gikk et flomskred inn i husene på Nauste. Det kom 
hovedsakelig vann og lite løsmasser. Uklart om det var flom eller 
flomskred. 

Naustesætra Snøskred / 
skredvind 

ca. 1980 Snøskred som førte til at Naustesætra ble tatt (enten snøskred 
eller skredvind). Skredet gikk helt ned til sjøen langs Bjørndalen. 
Løsneområdet la under Svarttind og Jamtetind. 

Røndøla Snøskred vinter 2021 Det er et område med liggende trær ned til ca. 350 moh. Vitnet 
mener at det måtte skjedd siste vinter fordi trærne ikke lå der i 
fjor.  

Røndøla / Kvitneset Snøskred april 1985 Snøskred som gikk ned Røndøla helt ned til innsjøen. Skredet 
tok Hagenhytta som ligger langs Meringdalsstranda. Skredet var 
stort og ca. 2-3m høyt, og det beveget seg veldig langsomt. 

Slettibekken Snøskred ca. 1960 Stort snøskred som kom ned til veien ved Horne i 60-tallet. Det 
går skred hvert år i Slettibekken, men skredene kommer 
vanligvis ikke langt ned i dalen. Løsneområdet ligger i 
skråningen mellom Kvitfjellet og Uglehaugen.  

Slettibekken Snøskred ca. 50 år 
siden 

Snøskred som gikk over jorde helt ned til veien ved Horne. Mye 
debris ble ryddet bort på jorden, man ser ikke lenger 
avsetningene der.  

Slettibekken Flomskred Noen få år 
siden 

Flomskred kom langs bekkeløpet helt ned til veien og har tatt 
med seg veien. Det var mye vann og ikke mye masser.  

Steinfonnkjeften Snøskred jevnlig I skråningen vest for Steinfonnkjeften raste mange snøskred før, 
men ikke lenger i de siste årene. Nå er det mer steinsprang som 
er aktuelt. 

Steinfonnkjeften Steinsprang 2020/2021 Rett nord fra Steinfonnkjeften løste seg et stort fjellparti, men 
blokkene ble liggende langt opp i skråningen. Det skjedde for 
noen måneder siden, men tidspunktet er ikke kjent.  

Steinsvoll Steinsprang jevnlig I skråningen vest for Kalberget løsner skjer ofte steinsprang. 
Blokkene blir liggende i skråningen / skogen. Det er ikke kjent at 
det skjer større snøskred i denne skråningen. 

Steinsvoll sør Sørpeskred 2004 Det gikk ned sørpeskred helt ned til veien. Det var et tynt lag på 
ca. 20 cm på veien.   

11.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Det foreligger følgende tidligere skredfarevurderinger i kartleggingsområdet:  

- Skredfarevurdering gnr./bnr. 93/2, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, ved 

Einar Anda, 28.10.2010. Grunnlaget for rapporten er ikke entydig definert, men antagelig 

TEK10. Rapporten omhandler en enkelt hyttetomt med naust, og vurderer at disse henholdsvis 

er plassert med tilstrekkelig sikkerhet i forhold til tilsvarende krav som TEK17 §7.3, 

sikkerhetsklasse S2 og S1. 

- Skredfarevurdering gnr./bnr. 93/3, Nesset kommune, Norconsult, 05.09.2016. Rapporten er 

utarbeidet i henhold til TEK10 §7.3, og omhandler en fradeling av en tomt ved Hagen i 

Eresfjord. Konklusjonen er at tomten innehar tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til 

sikkerhetsklasse S2.  
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- Skredfarekartlegging gnr./bnr. 83/2, Nesset kommune, Multiconsult, 29.08.2018. Rapporten er 

utarbeidet i henhold til TEK17 §7.3, og omhandler en hyttetomt i skråningen vest for Meringdal. 

Konklusjonen er at tomten innehar tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til 

sikkerhetsklasse S2. 

- Skredfarekartlegging gnr./bnr. 283/1, Molde kommune, Multiconsult, 11.09.2020. Rapporten er 

utarbeidet i henhold til TEK17 §7.3, og omhandler en fradeling av en tomt i Meringdal. 

Konklusjonen er at tomten innehar tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til 

sikkerhetsklasse S2.  

11.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Det ble observert følgende sikringstiltak i området:  

- Sikringsmur for jordskred og ev. flom langs Meringdalsfonna/elva ved Meringdal 

- Sikringsvoll for jordskred langs elven i Slettibekken på den sørlige siden av viften ved Horne 

- Skredvoll langs den vestlige skråningsfoten mellom Hagen og Linddalen  

På NVE sitt kart med sikringstiltak er kun en flomvoll langs Dokkelva dokumentert. Det finnes ingen 

andre dokumenterte skredsikringstiltak i kartleggingsområdet (se Figur 162).  

 

Figur 162. NVE sikringstiltak i området Eresfjord. 

11.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hoveddelen av påvirkningsområdet er kartlagt som «diorittisk til 

granittisk gneis, migmatitt». Det nordlige kartleggingsområdet krysses av en stripe med «Mylonitt, 

fyllonitt».  

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser hovedsakelig elve- og bekkeavsetninger 

(fluviale avsetninger) og breelvavsetninger (glasifluviale avsetninger) i dalbunnen. 

Breelvavsetningene avsatt foran innlandsisen under dens tilbaketrekning i slutten av siste istid, og 

kan spores på tvers av dalen fra Nerås/Øverås til Horne [50]. Mye av løsmassene langs dalbunnen 

i hele Eresfjord er løsmasser avsatt i denne tiden, som siden er erodert nedskåret og avsatt som 

elveavsetninger. Snitt i løsmassene tilsier at de hovedsakelig består av sand- og grusmasser ned 
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til ca. 60 moh. og siltig leir under dette [50]. Høyden på overkant av finstoffavsetningen et avtar mot 

nord. De glasifluviale avsetningene sentralt i dalen er avsatt opp til ca. 110 m, som utgjør den 

marine grensen for den indre delen av området. En mindre terrasse ved Bjørnbakken utgjør marin 

grense på 130 moh. for den ytre delen av området [4].  

En stor fluvial vifte er avsatt i den nordøstlige delen av delområdet, det er avsatt i forbindelse med 

Kvannbekken. Massene er antatt tilført ved at Kvanndalselva har erodert i mektige 

moreneavsetninger i Kvidalen og Kvanndalen.  

Den bratte, østlige dalsiden er preget av skredavsetninger i nedre del. Nord for Eikesdalsvatnet er 

hav- og fjordavsetninger kartlagt, mens langs Meringdal og Kvitneset dominerer skredavsetninger. 

Langs den vestlige, flatere dalsiden er det kartlagt stedvis morene, noen skredavsetninger og ellers 

hovedsakelig fjell med tynn løsmassedekke.  

Det vises spesielt til det kvartærgeologiske kartet fra Eresfjord i målestokk 1:10 000 som viser de 

forskjellige skredavsetningene i høy detaljgrad i en stor del av kartleggingsområdet [51]. Dette 

kartet ble benyttet under feltarbeidet og for å utarbeide registreringskartet. En detaljbeskrivelse av 

kartinnholdet er presentert på karts produktarket (vedlagt til rapporten). 
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Figur 163. Løsmassekart i målestokk 1:50 000 fra NGU for området Eresfjord. 

11.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Flyfoto fra området er hentet fra Norge i bilder [23] fra år 1971, 2006, 2008, 2013, 2017 og 

2018/2019. Bildene er benyttet for å registrere løsneområder, avsetninger og skredbaner. 

Det observeres endringer i skog flere steder i området som kan skyldes snøskred (se antydete 

hendelser i registreringskartet). Det observeres f.eks. at antatte skredspor i skogen har blitt mindre 
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tydelige mellom 1971 og 2019 (Figur 164). Det kan skyldes mindre snøskredaktivitet ila de siste 50 

årene. Bildene viser også diverse endringer i antatte skredbaner for flomskred (Figur 165).  

Et jordskred ved Slenes i 1950 (Tabell 78) synes godt på flybilder fra 1971 (Figur 166). Det er 

uvisst om det har vært aktivitet etter 1950.  

En steinsprang-/jordskredhendelse langs den vestlige dalsiden mellom Nauste og Husby har 

skjedd mellom 2013 og 2017 (Figur 167).  

Hele kartleggingsområde og en stor del av påvirkningsområdet er i tillegg fotografert med drone (se 

dronespor i vedlegg C8).  

  

Figur 164: Eksempel på endringer i skog pga. antatte snøskred langs NV-siden av Eikesdalsvatnet. Venstre: 

flyfoto fra 2019, høyre: flyfoto fra 1971. 

  

Figur 165: Flomskredbane ved Fonnafløgjølet. Venstre: flyfoto fra 2017, høyre: flyfoto fra 1971. 
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Figur 166. Jordskredhendelse ved Slenes (Tabell 78) (registrert som steinsprang i NVEs database). Skredet 

gikk i 1950. Flybildene viser omtrentlig samme utsnitt og er fra 1971 (venstre) og 2019 (høyre) 

 

  

Figur 167: Steinspranghendelse ved Nauste som skjedde mellom 2013 og 2017. Venstre: flyfoto fra 2013, 

høyre: flyfoto fra 1971. 

11.2.8 Skog 

Alle dalsidene er skogkledd nedenfor de bratte bergblotningene. Nibio sitt skogressurskart SR16 

[30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, med unntak av områdene ovenfor Nauste 

og rundt Vistdalsheia hvor det dominerer furuskog, Figur 168. Det finnes også noe spredt 

vegetasjon av furu og noen belter av grantrær i andre områder. Spesielt langs dalen ved Dokkelva 

/ Kanndalselva er det noen større områder med grantrær.  

Tregrensen i området er noe varierende. I den østlige dalsiden ligger tregrensen på rundt 600 – 

700 moh. med lokale variasjoner og den strekker seg til 800 moh. sør fra Goksøyra. En stor del av 

den østlige dalsiden er såpass bratt at det finnes ingen skog over ca. 250 – 400 moh. På sør- og 

vestsiden av kartleggingsområdet ligger tregrensen på rundt 600 moh., med lokale variasjoner 

mellom 500 og 700 moh.   

N N 
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Figur 168. Oversiktskart over skog i området Eresfjord, NIBIO [13]. 

11.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart [31] over området er vist i figur Figur 169.   

Dreneringen inn i kartleggingsområdet fra øst domineres Dokkelven som kommer inni området ved 

Frisvoll i nordlig del. Denne elven drenere et stort dreneringsområde som blant annet omfatter to 

store sidedaler; Kvanndalen og Kvidalen. Dokkelva har avsatt en stor fluvial vifteavsetning som 

strekker seg inn i kartleggingsområdet. Resten av dreneringen fra øst kommer ned bratte dalsider 

generell ikke-kanalisert overflatedernering eller i gjel som samler vann fra en begrenset området. 

På skredviftene ved skråningefoten er det forgreinede løp, men oftest et markert aktivt løp 

nedskåret i avsetningene.  

Fra vest er det flere elvesystemer som kommer inn i kartleggingsområdet. Fra fjorden i nord og ned 

til Huseby er det mange mindre bekker som kommer ned til kartleggingsområdet. Disse renner 

oftest rett på berg. Ved Huseby og Sira kommer to elver ned som drenerer større områder i 

fjellområdene mellom Eresfjord og Vistdalen i vest. Disse elvene følger forholdsvis bratte, trange 

elvedaler fra flater områder Husbysetra og Turhusvatnet/Solhjellvatnet. Det er ikke etablert 

omfattede vifter ved utløpet av disse elvedalen i kanten av kartleggingsområdet. Sideterrenget 

mellom sira og Kvitnesdalen består av bratte dalsider opp til vannskille mot vest. Dreneringer føres 

i bekker som drenerer begrensede arealer. To mindre elver kommer ned ved Kvitneset. 

Kvitneselva er forholdsvis bratt og har sitt utspring fra en botnformasjon ved Kaurbotn, mens 

Røndøla har stii utspring fra Røndølsvatnet og drener et mindre dalføre vest for fjelltoppen Nebba 

(like vest for Meringdal). En elv mindre elv kommer også ned ved Meringdal denne drenere 
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østsiden av Nebba og et mindre dalføre sør for Meringdal. 

 

Figur 169. Markfuktighetskart fra Nibio [31] over kartleggingsområdet ved Eresfjord og deler av det 

omkringliggende påvirkningsområdet. 
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11.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

11.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området 

Dalsidene på begge sider av kartleggingsområdet er i stor grad brattere enn 45°, det finnes store 

avsetninger i skråningsfoten som flere steder vurderes å være forårsaket av steinsprang, samtidig 

som det forekommer mange registrerte hendelser med steinsprang.   

Tabell 80. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet i henhold til 

flytskjema i NVEs bransjestandard  

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Deler av området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for steinsprang og NGIs 

kombinerte kart for snøskred og 

steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 80) er 

steinsprang vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren for steinsprang 

utredes videre. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 2x2 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke komme frem i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner i kartleggingsområdet. 

Østlig flanke av kartleggingsområde 

Løsneområdet for steinsprang strekker seg langs hele skråningen på østsiden av dalen. Det er 

flere hundre meter høye, ofte sammenhengende fjellvegger langs Eresfjorden, Bjørbakknakken, 

Kalberget og Gøksøyra som utgjør relevante løsneområder (se registreringskart). Spesielt nord for 

Steinfonnkjeften, langs Kalberget og Goksøyra er fjellsidene veldig bratte og det ble observert 

mange spredte løsneområder for steinsprang fra drone, samt flere større, oppsprukkede og avløste 

partier med potensiale for større steinsprang (se Figur 170). Feltobservasjonene viser sprekkesett i 

berget som er mer eller mindre parallell til overflaten slik at blokkene ofte løsner seg som flak. 

Observasjoner av løsneområdene og avsetningene fra dronebilder tyder på at det kan forventes 

hyppige steinsprang av større og mindre volum fra hele denne dalsiden. I tillegg er det dokumentert 

flere steinspranghendelser både i NVEs database og fra lokale informanter (se kapittel 11.2.3). En 

stor andel av løsneområdene er så bratte at det ikke finnes skog der. Derfor anses rotsprengning 

kun som en underordnet faktor for vurderingen. Potensielle løsneområder anses å være utsatt for 

tine/fryse prosesser og termisk ekspansjon i forbindelse med sterk oppvarming. Avsetningene etter 

steinsprang er i hovedsak store urer langs foten av de høye fjellveggene og spredte steinblokker 

både under fjellveggene og langs skråningsfoten.  

Nedenfor Bjørbakknakken ble det kun observert få avløste partier med potensiale for større 

steinsprang. Feltobservasjonene viser der sprekkesett i berget som er mer og mindre parallell til 
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overflaten som er hovedsakelig bart og glatt fjell (se Figur 171), slik at blokkene sannsynligvis 

løsnes i mindre flak som glider ned med mindre energi enn i resten av den østlige dalsiden. 

Avsetningene består av mindre urer og noen spredte steinblokker i nærheten av skråningsfoten. 

Ved Bjørbakken (sørsiden av Bjørbakknakken) ligger store urer i tett skog og løsneområdet for 

steinsprang består av ca. 5 – 10 m høye klipper i skogen.  

Grunnet terrenghelning, feltobservasjoner og jevnlige hendelser vurderes løsnesannsynligheten for 

steinsprang i hele det østlige kartleggingsområdet som større enn 1/100. 

 

Figur 170: Løsneområder for steinsprang langs Eresfjorden, Steinfonnkjeften er lokalisert på høyre siden av 

bilde. Det finnes mange spredte avløste partier med potensiale for steinsprang. Under fjellveggene finnes det 

urer helt ned til veien/sjøen.  
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Figur 171: Løsneområder for steinsprang langs vestsiden av Bjørbakken. Det ble kun observert få 

steinsprangavsetninger langs foten av skråningen (i skogen og bak kraftverkbygningen).  

 

Figur 172: Løsneområder for steinsprang langs nordsiden av Kalberget. Det finnes mange spredte avløste 

partier med potensiale for større steinsprang og steinskred og større urer ved foten. 

 

 

Figur 173: Steinsprang løsneområder langs nordvestsiden av Kalberget. Det finnes mange spredte avløste 

partier med potensiale for større steinsprang, samt større urer ved foten. 
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Figur 174: Løsneområder for steinsprang langs vestsiden av Kalberget. Fjellet er oppsprukket, og det finnes 

steinsprangavsetninger langs skråningsfoten.  

 

Figur 175: Steinsprang løsneområder mellom Goksøyra og Kalberget. Relativt ferskt løsneområde er synlig i 

midten av bildet.  
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Figur 176: Løsneområder for steinsprang ved Fonnafløgjølet (vest for Goksøyra). Fjellveggene er veldig bratte 

og har potensiale for steinsprang. 

 

 

Figur 177: Løsneområder for steinsprang langs Goksøyra. Det finnes mange mulige løsneområder for både 

små og større steinsprang. Langs foten av veggen finnes det mange store urer og steinsprangavsetninger. 

Sørlige flanke av kartleggingsområde (langs Eikesdalsvatnet) 

I det sørlige kartleggingsområdet langs Eikesdalsvatnet (Meringdal, Kvitneset til Osen) finnes det 

store løsneområder for steinsprang som typisk består av ca. 10 – 20 m høye, spredte klipper (se 

Figur 178). I området av Røndøla og Kvitneset er terrenget ikke bratt nok for steinsprang. Mellom 
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Meringdal og Kvitneset ligger en stor andel av løsneområdene over tregrensen og rotsprengning 

anses ikke som en avgjørende faktor for vurderingen. Potensielle løsneområdet anses å være 

tine/fryse prosesser og termisk ekspansjon i forbindelse med sterk oppvarming. Øst for Meringdal, 

hvor løsneområdene for steinsprang er spredte og forholdsvis små (dvs. klipper på maks. ca. 10 m 

høyde), er rotsprengning sannsynligvis en relevant prosess.  

Kartleggingsområdet strekker seg øst til Ytste Rotvika ca. 1km øst for Meringdal. Området har 

vanskelige adkomst muligheter og har således ikke vært befart eller fotografert med drone. Det 

mindre dalsøkket som strekker seg østover fra Eikesdalsvatnet består av dels steile til subvertikale 

bergskrenter. Basert på generelle betraktninger av løsneområdene i delområdet anses det at 

bergskrenten på begge sider av dalen er aktuelle løsneområder for steinsprang.   

Øst for Nonshaugen, dvs. mellom Kvitneset og Osen, finnes det opp til flere hundre meter høye, 

sammenhengende fjellpartier som utgjør løsneområder for steinsprang (se Figur 179). Fjellsiden er 

bratte, og det ble observert noen løsneområder for steinsprang fra drone, samt noen få større, 

avløste partier med potensiale for større steinsprang. Det finnes steinsprangblokker i terrenget 

under fjellveggene, men ingen sammenhengende større ur. Dette tyder på at steinsprangaktiviteten 

er relativt lav. Løsneområdene er så bratte at det ikke finnes skog der. Derfor anses rotsprengning 

ikke som en aktuell utløsningsmekanisme. Potensielle løsneområdet anses å være tine/fryse 

prosesser og termisk ekspansjon i forbindelse med sterk oppvarming. 

Løsnesannsynligheten for steinsprang i det sørlige kartleggingsområdet vurderes som større enn 

1/100. 

 

Figur 178: Løsneområder for steinsprang i Meringdal. Det finnes mulige løsneområder for både små og større 

steinsprang. Spredt i skogen finnes det også noen urer og steinsprangavsetninger. 
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Figur 179: Løsneområder for steinsprang mellom Kvitneset og Osen. Det finnes mulige løsneområder for både 

små og større steinsprang. Spredt i skogen finnes det noen steinsprangavsetninger. 

Vestlige kartleggingsområde 

Terrenget ved den vestlige flanken av kartleggingsområdet er generelt mindre bratt enn i øst og 

sør, og er derfor i mindre grad utsatt for steinsprang. Mellom Osen og Ugldalen består 

løsneområdene for steinsprang av spredte klipper og relativt lave skrenter som ofte befinner seg i 

skogen. Først øst fra Nausteaksla er det større løsneområder for steinsprang som utgjøres av 

noen få meter til opptil 20 – 30 m høye skrenter. Disse løsneområdene ligger forholdsvis langt 

unna kartleggingsområdet.  

Mer relevante løsneområder for steinsprang nærmere kartleggingsområdet finnes spredt i skogen 

(se Figur 180). De består hovedsakelig av noen få meter høye klipper. Mellom 2013 og 2017 løste 

det et fjellparti anslått til omkring 100 - 150 m3, som gled ned på «glatt» berg (se Figur 180). 

Antagelig var dette avløst langs et eksfoliasjonsplan. Denne prosessen anses som et sannsynlig 

løsnescenario for hele skråningen mellom Hagen og Nauste, i samme grad som jordskred (se 

kapittel 6.3.4). Mulig løsnemekanismer for utrasingene er rotsprengning, tine/fryse prosesser eller 

termisk ekspansjon og sammentrekning.   

Ved Nausthammaren/Nauste, dvs. i den nordvestligste delen av kartleggingsområdet, finnes det et 

aktivt løsneområde for steinsprang (en lang, ca. 10 m høy skrent). Skrenten ligger i skogen like 

over kartleggingsområdet. Langs foten av dette løsneområdet finnes betydelige uravsetninger.  

Løsnesannsynligheten for steinsprang i det vestlige kartleggingsområdet vurderes som større enn 

1/100. 
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Figur 180: En steinspranghendelse som har skjedd mellom 2013 og 2017 ved Linddalen/Nauste. Større 

blokker løsnet og gled ned den glatte bergoverflaten. Enkelte avsetninger langs skråningsfoten tyder på at 

lignende hendelser har skjedd tidligere langs denne skråningen.  

 

Utredning av utløp 

Steinsprangmodellering 

Det er gjort modelleringer i Rockyfor3D for alle skråningene i området Eresfjord. Det er valgt å 

gjøre forenklede modelleringer (rapid automatic simulation). Vår erfaring med dette tilsier at slike 

modelleringer gir ganske representative resultater for skråninger hvor det ikke finnes større 

steinsprangurer (forekommer oftest i den vestlige dalsiden der det er færre og mindre urer). Dette 

forutsetter imidlertid at man kompenserer noe for urealistisk lav terrengruhet ved å redusere 

blokkstørrelse i forhold til det som er reelt for skråningen (dette tilsvarer mest den østlige dalsiden 

med mange store urer). Dette medfører også at eventuell modellering med skog ville hatt 

uforholdsmessig stor effekt. Det er derfor valgt å kjøre modelleringer uten skog, men da i 

bevissthet om at dette kan medføre at modelleringene stedvis blir for konservative. Parametere 

brukt i modellering er vist i Tabell 81. 

 

Tabell 81: Parametere brukt ved modelleringer av steinsprang i Rockyfor3D for området Eresfjord. 

Parametere Verdi Kommentar 

Terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av «bilineær 
resampling» i ArcGIS Pro. 

Blokkstørrelse 0,576 m3 / 0,980 m3 Det ble utført 2 simuleringer med forskjellige blokkstørrelser.  

Blokkform Ellipsoid  

Antall simuleringer per 
startcelle 

100  

Variasjon i blokkstørrelse  0%  

Ekstra fallhøyde 0 m  

Ruhet og energidemping «Rapid automatic 
simulation» 

 

Trær  nei  

 

Østlig kartleggingsområde 

Langs hele den østlige dalsiden viser feltobservasjoner høy steinsprangaktivitet. I tillegg viser 

detaljert løsmassekart fra NGU mange skredavsetninger fra steinsprang. Nedre deler av terrenget, 
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ved foten av de bratte bergblotningene, er dekket med ur og steinsprangavsetninger oftest ned til 

foten av skråningen / til sjøen (langs Eresfjorden).  

Tidligere rapporterte skredhendelser langs Eresfjorden i nordøstlige del av kartleggingsområde 

viser at det ofte går mindre steinsprang her. Dette bekreftes av lokale informanter. Et eksempel er 

et større flak fra berget ved Steinfonnskjeften som, ifølge lokal informant, løsnet og raste ut i 2020. 

Det er også flere synlige skredbaner på flybilder. Steinsprangene stopper som regel opp i uren, 

men det er dokumentert steinspranghendelser som gikk helt ned til veien, og i tillegg er det 

observert avsetninger og urer helt ned til sjøen. Unntaket er viften ved Steinfonnkjeften, der 

stopper stein mest sannsynlig på viften. Ut ifra modellering feltobservasjoner, dronebilder og 

dokumenterte hendelser vurderes det som sannsynlig at steiner når veien og sjøen. Flogstein 

vurderes ikke som en aktuell prosess i delområdet siden de glatte fjellpartiene er betydelig brattere 

enn 30 grader. 

Nedenfor vestsiden av Bjørbakknakken ble mindre urer og noen steinsprangblokker med 

varierende størrelse fra 1 til 5 m3 samt blokkoppstablinger med blokker opp til 60 m3, observert 

langs foten av skråningen. Befaringen viser at det ikke er steinsprangblokker på jordene ved 

skråningsfoten. Observerte avsetninger ligger maksimalt noen få meter utenfor skråningsfoten. 

Berget er forholdsvis kompakt med en «glatt»-overflate og er således lite oppsprukket. Blokker 

stopper mest sannsynlig i de mindre urene ved foten av skråningen. Ved Bjørbakken (sørsiden av 

Bjørbakknakken) ligger store urer i tett skog og noen steinsprangblokker langs Kanndalsveien 

(størrelse ca. 0.5 til 3 m3).  

Hele fjellsiden langs Kalberget og Goksøyra er preget og dominert av steinsprangaktivitet. Det er 

observert store urer, som er spredt i skogen, og mange steinsprangblokker langs nesten hele 

skråningsfoten. Unntaket er viftene ved Tverrhammaren, sør fra Steinvoll og ved Fonnafløgjølet, 

der stopper stein mest sannsynlig på viften. Hovedsakelig varierer de observerte blokkene mellom 

ca. 0.5 og 3 m3 i størrelsen, med noen enkelte områder med betydelig større blokker og 

blokkoppstablinger. I den sørligste delen av denne dalsiden, dvs. mellom Nerås og Øverås, finnes 

det store urer langs hele skråningen, og mange store steinsprangblokker (opp til ca. 20 – 50 m3) 

som er spredt utover urene langs skråningsfoten (se Figur 181). Generelt finnes det nesten ingen 

steinsprangblokker på den dyrka marken som strekker seg langs skråningsfoten (unntatt ett 

område nord fra Steinvoll). Steinsprangavsetningene ble kun observert langs skråningsfoten med 

en helning større enn 10 grader. Skogen er generelt ung og spredt langs denne skråningen, og 

vurderes derfor som lite dempende.  

Resultatene til steinsprangmodellering stemmer godt overens med observasjonene i de bratte 

skråningene og urene, men det modellerte maksimale utløpet vurderes generelt som veldig 

konservativt. I mange områder ruller steinene i modellen ganske langt ut på flatt terreng, lengre 

enn de ytterste blokkene observert i felt. I realiteten ble det i hovedsak ikke observert avsetninger 

så lang ute som modelleringene tilsier. Modelleringsresultatene ble hovedsakelig brukt for å 

vurdere om steinsprang i det hele tatt når et spesifikk delområdet, og som grunnlag for å utrede 

1/5000 faresoner (maksimalt utløp). For faresonene med større sannsynlighet er kartlagte 

avsetninger benyttet i vurderingen.   
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Figur 181: Steinsprangavsetninger mellom Nerås og Øverås. Det finnes urer i skogen (gule piler) og noen 

store spredte steinsprangblokker langs foten av skråningen (røde piler).  

 

Sørlige kartleggingsområde (langs Eikesdalsvatnet) 

Mellom Meringdal og Kvitneset er det delvis observert urer i skogen og noen blokker med usikkert 

opphav sørvest for Meringdal. Ellers ble det ikke observert større steinsprangavsetninger, eller det 

var ikke mulig å komme inn i området på grunn av tett skog og vanskelig tilkommelig terreng øst for 

Meringdal. Det ble heller ikke observert steinsprangavsetninger i terrenget utenfor uren sørøst eller 

sørvest fra campingplassen.  

Øst for Nonshaugen, dvs. mellom Kvitneset og Osen, finnes det ingen omfattende avsetninger som 

indikerer at steinsprang er en hyppig prosess. Det ble ikke observert store, sammenhengende urer 

eller mange steinsprangblokker i det området. Skogen er generelt ung langs denne skråningen, og 

vurderes derfor ikke som dempende i stor grad.  

Resultatene til steinsprangmodelleringen er generelt sett litt for konservativ i det sørlige 

kartleggingsområdet. Modelleringsresultatene ble hovedsakelig brukt for å vurdere om steinsprang 

i det hele tatt når et spesifikk delområdet, og som grunnlag for å utrede 1/5000 faresoner 

(maksimalt utløp). For faresonene med større sannsynlighet er kartlagte avsetninger benyttet i 

kartleggingen.   

Vestlige kartleggingsområde 

Langs den vestlige, mindre bratte dalsiden ble det generelt observert færre steinsprangavsetninger 

enn langs den østlige dalsiden. Ofte ligger potensielle løsneområder inne i tett skog og 

avsetningene er derfor mer skjult. I tillegg er løsneområdene ofte spredte og usammenhengende, 

og dette fører til mange avgrensede partier med fare for steinsprang.  

Ved Nausthammaren/Nauste, dvs. i det nordvestligste kartleggingsområdet, finnes det aktive 

løsneområder for steinsprang (ca. 10 m høye klipper) og det ble observert ur langs foten. Men 

urene konsentrerer seg bak en oppstikkende kolle ved skråningsfoten. Steinsprang herfra når ikke 

kartleggingsområdet. Det ble ikke observert noen steinsprangavsetninger under denne kollen.  
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Resultatene til steinsprangmodellering ble i det delområdet brukt for å utrede både 1/1000 og 

1/5000 faresoner langs den vestlige dalsiden. I området ved Nauste vurderes 

modelleringsresultatene som usannsynlig og altfor konservative. Steinsprangaktiviteten er generelt 

lav, berget lite oppsprukket, og terrenget gjør at fare for steinsprang er mindre enn 

modelleringsresultatene viser.   

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Alle skrentene som er aktuelle for steinsprang er lokalisert inne i påvirkningsområdet. Det er fare 

for steinsprang langs alle dalsidene, hvorav steinsprang utgjør den dominerende skredprosessen 

spesielt langs den østlige dalsiden.  

Faresonene for 1/100, 1/1000 og 1/5000 er fastsatt som et resultat av kartlegging i felt, faglig 

skjønn, samt modell- og kartstudier. Det er trukket opp faresoner for steinsprang fra alle sider av 

delområdet. Generelt danner sammenhengende urer og/eller kjente historiske hendelser 

grunnlaget for 1/100 års soner. Langs den vestlige dalsiden og ved Meringdal i det sørlige 

kartleggingsområdet, hvor det finnes flere spredte små bergskrenter som er utsatt for steinsprang, 

er 1/100 års sonene delvis også basert på vurdering av terrengformen og skjønn. Spredte 

steinsprangblokker, terrengformer og modelleringsresultater ble benyttet for utredning av 1/1000 

års soner. For å vurdere 1/5000 års soner ble hovedsakelig maksimalt mulig utløp ut ifra 

steinsprangmodellering benyttet.  

11.3.2 Steinskred 

Er steinsprang en aktuell prosess i området 

Det forekommer terrengformer som muliggjør avløsing av større bergparti som kan rase ut som et 

steinskred i flere steder av området. Noen steder langs den østre flanke er det også flere 

avsetninger som tyder på tidligere stein- eller fjellskredaktivitet. 

Tabell 82. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Det finnes to områder ved Steinsvoll under fjellet Goksøyra der konsentrasjoner av steinblokker 

kan tyde på tidligere steinskredaktivitet: 

1. I bakkant av gårdstunet ved gården Steinsvoll ligger ansamligen av blokker med volum opp til 

40m3 (se Figur 182). I NVE sin database er det beskrevet et stort steinskred (ved Steinsvoll) 

under Goksøyra som begravde en gård. Det er ikke åpenbart hvor denne gården var lokalisert. 

Muligens kan det være en mindre haug like sør for bolighuset med adresse Neråsvegen 114. 

Eventuelt kan ansamlinger av blokker tettere mot skråningsfoten (blant annet bak 

fjørbygningen) representere denne hendelsen. Det er ikke klart om de mange blokkene ved 

gården på Steinsvoll skyldes en eller flere steinskredhendelser eller eventuelt ett større 

fjellskred. Den oppgitte hendelsen må trolig ha forkommet betydelig bak i tid, da det ikke finnes 

noen ytterligere dokumentasjon og fordi det ikke er kjent for beboere ved gården.  

2. En ansamling av blokker like øst for Neråsvegen 70 tyder på steinskredaktivitet (Figur 183). 

Blokkene er opptil 500 m3 og ligger samlet i ytterkant av en betydelig skredvifte.   
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Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 82) er 

steinskred vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra steinskred 

utredes videre. 

 

Figur 182: Steinskredavsetninger spredt mellom gården Steinsvoll og skråningsfoten.  

 

Figur 183. Skyggekart over steinskredavsetning like øst for Neråsvegen 70. 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 
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Bergskrentene i den østlige dalsiden er generelt bratte og høye nok for at bergstykker med volume 

>100 m3 kan rase ut.  

For de to områdene med steinskredavsetninger (Figur 182 og Figur 183), ble det ikke observert 

klare potensielle løsneområder for fremtidige steinskred i bergveggen over avsetningene. Det 

vurderes derfor at det ikke er åpenbart at det vil forekommer nye skred i framtiden, og 

sannsynligheten for nye steinskred her vurderes å være forholdsvis liten.  

Det er observert to områder langs denne dalsiden med bergpartier som er oppsprukket og delvis 

avgrenset, som kan rase ut som steinskred. Ett område ligger på nordvestsiden av ryggen som går 

fra Kalberget til Dokkelva (se Figur 184), og ett område befinner seg rett nord for 

Tverrhammarbekken (se Figur 185).  

Det første, nordlige område (se Figur 184) gjelder et bergparti som er adskilt fra fjellveggen og som 

omfatter et volum på omkring 50 000 m3 og viser lav steinsprangaktivitet og ingen tydelige 

glideplan. I tillegg ser sprekkene ut som de ikke er gjennomgående, og det vises ingen klar 

gjennomgående bakstruktur. Sannsynligheten for at steinskred vil løsne vurderes som liten. Pga. 

den fremtredende formen vurderes dette bergpartiet likevel som et potensielt løsneområde innenfor 

1/5000 års sannsynlighet.  

 

Figur 184: Potensielt løsneområde for steinskred på nordvestsiden av ryggen som går fra Kalberget til 

Dokkelva.  

Det andre, sørlige området som ligger nord fra Tverhammarbekken (se Figur 185) omfatter et 

bergparti med et volum på omkring 10 000 - 15 000 m3. Partiet har et lite gunstig sprekkesett, er 

overhengende, viser mye steinsprangaktivitet og det er et potensielt glideplan i underkant. 

Løsnesannsynligheten for dette området antas å være mindre enn 1/100 men større enn 1/1000. 
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Figur 185: Fjellparti nord fra Tverrhammarbekken. Berget er generelt veldig oppsprukket i det området, og det 

vises høy steinsprangaktivitet. Bergpartiet markert i rødt vurderes som potensielt løsneområde for steinskred.  

Utredning av utløp 

Det er gjort modelleringer i Rockyfor3D for de to potensielle løsneområdene for steinskred. Det er 

valgt å gjøre forenklede modelleringer (rapid automatic simulation) med blokkstørrelser mellom 26 

og 40 m3. Parametere brukt i modellering er vist i Tabell 83. 

Tabell 83: Parametere brukt ved modelleringer av steinskred i Rockyfor3D for de 2 relevante områdene. 

Parametere Verdi Kommentar 

 Område 1 Område 2  

Terrengmodell 5 m 5 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av bilineær 
interpolasjon i ArcGIS Pro. 

Blokkstørrelse 33 m3 26 - 40 m3 
 

Blokkform Ellipsoid Ellipsoid  

Antall simuleringer per 
startcelle 

1000 1000  

Variasjon i 
blokkstørrelse  

0% 20%  

Ekstra fallhøyde 0 m 0 m  

Ruhet og 
energidemping 

«Rapid 
automatic 
simulation» 

«Rapid 
automatic 
simulation» 

 

Trær  nei nei  

Modelleringsresultatene viser at et steinskred fra det nordlige området mest sannsynlig ville utløpe 

på det flate terrenget flere meter utenfor skråningsfoten. Et steinskred fra det sørlige området (ved 

Tverrhammarbekken) ville mest sannsynlig stoppe langt opp i skråningen utenfor 

kartleggingsområdet grunnet helning og store urer som har stor overflateruhet.  

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Ut ifra løsnesannsynligheten av de to relevante områdene, observasjoner av avsetningene fra 

historiske hendelser og modellering, vurderes det at årlig nominell sannsynligheten for at 

steinskred når inn i kartleggingsområdet å være mindre enn 1/1000, men større enn 1/5000. 

Steinskred vurderes å være en aktuell skredtype for områdene mellom Frisvoll og Steinsvoll langs 

den østre flanken av kartleggingsområdet. 
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11.3.3 Snøskred 

Det forekommer flere partier som er tilstrekkelig bratte til at snøskred kan utløses. Samtidig er det 

mange hendelser (se Tabell 78 og Tabell 79) spesielt fra dalsidene i sør og sørvest av 

kartleggingsområdet, samt flere områder med avsetninger etter tidligere snøskred.  

Tabell 84. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess 

i området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Også innenfor NGIs aktsomhetskart for 

stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller over 

vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, men 

også noe barskog. Skogen vurderes ikke 

tilstrekkelig til å hindre utløsning av snøskred. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig grad.  

Nei 

 

Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 84) er 

snøskred vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred 

utredes videre. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke ble tatt hensyn til skredvind siden vi ikke har noen hendelser 

eller observasjoner på det. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Potensielle løsneområder for snøskred finnes på begge sider av dalen i Eresfjordområdet og 

spesielt i den sørlige/sørvestlige delen av kartleggingsområdet ved Meringdal, Kvitnesdalen og 

Røndøla. Det er betydelig flere og delvis også større dokumenterte hendelser som løsner fra sør- 

og vestsiden av dalen enn på den bratte østsiden.  

I forhold til løsneområdenes geografiske plassering er målestasjonene Ona og Rekdal de 

nærmeste. Stasjonene ligger relativt nært havnivå og har en primær vindretning som er 

henholdsvis sørvestlig, og sørvestlig og østlig. Målestasjonen på Gjemnes ligger høyere i 

terrenget, 990 moh., og vindretningen her vil ikke avbøyes av topografien. Her er den primære 

vindretning fra vest og nordvest og sørøst.  

I kapittel 2.3.2 vises at 3-døgns nysnømaksimum for målestasjonen på Eresfjord (14 moh., 

måleperiode 1991-2020) er 60 cm. Gjentaksintervall for 1-døgns vinternedbør er henholdsvis 86 og 

110 cm for 100 og 1000-års intervall, og for 3-døgns vinternedbør henholdsvis 152 og 192 mm for 

100 og 1000-års intervall (se kapittel 2.3.3). Selv om klimadata isolert sett kan antyde betydelig 

med vinternedbør, så vil trolig bare en mindre del av denne komme som snø nær fjorden og i 

lavere områder. De kartlagte løsneområdene ligger oftest høyere oppe i terrenget enn 

målestasjonen i Eresfjord. Vurderingene av snøskred i Eresfjord området går ut ifra at maksimal 

snødybde for de høyeste løsneområdene på den østlige dalsiden er mellom 1.5 – 2 m, og på den 

vestlige og sørlige dalsiden mellom 2 – 3 m (grunnet både terrenghelning og vindretning).  

Østlige kartleggingsområde 

Store deler av terrenget i den østlige fjellsiden er for bratt til at de utgjør løsneområder for 

snøskred. De slakere områdene mellom de bratte knausene i fjellsiden utgjør derimot potensielle 

løsneområder for snøskred. Det finnes også potensielle løsneområder vest for Vardefjellet og ved 

Bjørbakknakken. Det finnes flere partier med helning på 30-45° i ulik størrelsesorden og de ligger 

mellom 150 - 750 moh. Sør ved Bjørbakknakken vurderes det at det ikke finnes noen aktuelle 

løsneområder for snøskred grunnet høy terrengruhet (grov ur og mindre skrenter).   
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Samtlige løsneområder er enten uten skog, eller så har ikke skogen tilstrekkelig forebyggende 

effekt til å hindre utløsning av snøskred.  

Informasjon fra lokale informanter og NVE sin database sier at det har gått snøskred ved 

Tverrhammaren (utløp til sjøen), på viften sør fra Steinsvoll gården (utløp til veien) og ved 

Fonnafløgjølet bekken (utløp stoppet på viften). Men det finnes ingen dokumentasjon med bilder 

eller nøyaktige skredbaner. I tillegg er det kartlagt noen snøskredvifter i NGU sitt detaljert 

løsmassekart. For flere potensielle løsneområder langs den bratte, jevne fjellsiden ved Kalberget 

og Goksøyra er det ikke dokumentert historiske hendelser.  

Løsnesannsynligheten vurderes å være større enn 1/100 for hele dalsiden. 

Sørlige kartleggingsområde 

Det finnes mange potensielle løsneområder for snøskred sørvest for Meringdal (under Nebba) og 

vest for Kvitnesdalen og Røndøla (under Styggeværshaugen og ved Kaurbotn) med helning på 30-

45° i ulik størrelsesorden og de ligger mellom 300 – 1300 moh. Løsneområdene i det sørlige 

kartleggingsområdet ligger over tregrensen eller i områder med kun lite vegetasjon. Skog har 

derfor ikke betydning for utløsningspotensiale av snøskred.  

Informasjon fra lokale informanter og bilder av historiske hendelser dokumenterer at det skjer 

snøskred årlig som går ned Storfonngjølet og de andre bekkene sørvest fra Meringdal. 

Løsneområdene befinner seg rett under Nebben. Tørre snøskred, med høy fart, fortsetter vanligvis 

rett frem når det kommer ut på skredviften og stopper opp ved Meringdalselva eller i terrenget øst 

for elva. Våte, mer sakteflytende, snøskred dreier av mot nord og har utløp på viften i retning til 

Eikesdalsvatnet (se Figur 186). I vinteren 1990 kom det nesten ned et snøskred til 

Meringdalsvegen (se Figur 187). I tillegg er det i skredfarerapporten for Meringdal fra 2010 (se 

kapittel 11.2.4), beskrevet et vått snøskred som har forkommet på 1940- eller 1950-tallet som gikk i 

samme retning som hendelsen fra 1990 og helt ned til Eikesdalsvatnet.  



RAPPORT SIDE 238 AV 416  

 
 

 

Figur 186: Vått snøskred med løsneområde under Nebba med skredløp ned Storfonngjølet og til nord på 

viften. Dette er typiske 1-10 års hendelser. Bilde tatt 25.03.2017. Kilde: Bjørn Magne Overås.  
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Figur 187: Vått snøskred i mars/april 1990 med utløp nesten til Meringdalsvegen. Kilde: Bjørn Magne Overås.  

I Kvitnesdalen og Røndølabekken finnes det også informasjon fra lokale informanter og bilder av to 

historiske hendelser fra vinteren 1985 og 1986 (se Figur 188 og Figur 189) som dokumenterer at 

det skjer snøskred jevnlig. Begge skredene gikk ned til Eikesdalsvatnet og tok hytter. 

Løsneområdene befinner seg antageligvis under Nebben og i Kaurbotn.  

 

Figur 188: Snøskred med skredløp ned Røndøla bekken som tok Hagenhytta i april 1985 og som gikk inn i 

Eikesdalsvatnet. Kilde: Bjørn Magne Overås.  
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Figur 189: Snøskred med skredløp langs Kvitnesdalen som tok en hytte i vinter 1986 og som gikk helt til 

Eikesdalsvatnet. Kilde: Bjørn Magne Overås.  

På grunn av mange dokumenterte hendelser og informasjon fra vitner vurderes løsnesannsynlighet 

å være større enn 1/100 for hele det sørlige kartleggingsområdet.  

Vestlige kartleggingsområde 

På vestsiden av dalen er terrenget generelt slaktere enn langs den østlige dalsiden og det sørlige 

kartleggingsområdet. Høyere opp i terrenget finnes det dog forholdsvis store arealer med 

terrenghelning mellom 30-45° som utgjør potensielle løsneområder for snøskred. Mulige områder 

befinner seg ofte ved foten av brattere og glatte fjellpartier. Løsneområdene ligger stort sett over 

tregrensen eller i områder med skog uten tilstrekkelig forebyggende effekt. Vegetasjonen har derfor 

ikke betydning for utløsningspotensiale av snøskred.  

Spor i terrenget (ungskog er synlig på nylige og historiske flyfoto samt dronebilder) og NVE sin 

database tyder på at det ofte går snøskred flere steder langs jevne dalsider uten store bekkeløp. 

Det finnes også spor i terrenget og dokumenterte avsetninger i NGU sitt detaljert løsmassekart ved 

Sandlibekken og Slettibekken som indikerer snøskredaktivitet. Ved Horne er det flere lokale 

informanter som fortalte at det gikk et stort snøskred langs Slenesbekken for ca. 50 år siden som 

strekte seg ut på jorde frem til traktorveien nord for gården. I tillegg er det dokumentert en stor 

snøskredhendelse på 1880-tallet i NVE sin database som kom langs den dype bekken ved Husby 

og som utløp til Sira. Ingen lokale informanter visste noe om den hendelsen, men det er godt kjent 

at det løsner snøskred jevnlig høyre opp ved Hesthaugtinden/Breidfjellet/Jametinden som går frem 

til Husbysætra og lysløypen (hyttene der ble også truffet av snøsky). Men alle disse hyppige 

hendelser ligger utenfor kartleggingsområdet. Antagelig er hendelsen fra 1880 en forholdsvis 

ekstrem hendelse av et snøskred, muligens fra området ved Jamnetinden, som nådde ned til 

Grytdalen og fortsatte helt ned mot Husby/Sira.  

En lokal informant fortalte at det forekom et snøskred som nådde helt ned til veien rett nord for 

Hagen for mange år siden.  

På grunn av mange dokumenterte hendelser og informasjon fra vitner vurderes 

løsnesannsynligheten å være større enn 1/100 for hele det sørlige kartleggingsområdet.  

Utredning av utløp 
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For å avgjøre utløpslengder for snøskredene er det benyttet historiske hendelser i kombinasjon 

med dynamiske modelleringer simulert i skredprogrammet RAMMS Avalanche.  

Det er forsøkt gjenskapt snøskredet som gikk ved Meringdal i 2017, hvor det foreligger forholdvis 

god dokumentasjon på rekkevidde og løsneområde. Det ble også forsøkt å kalibrere modellene 

med en dokumentert hendelse ved Husbysætra og de dokumenterte hendelsene i Kvitnesdalen, 

Røndøla og Horne. Alle disse hendelsene var mest sannsynlig våte, sakteflytende snøskred med 

skredløp som går gjennom bratte og trange bekker ut til relativt flate vifter. Det fører til at jo større 

skredet blir, desto mer sprer skredet seg på hele viften. Dette tilsvarer kun observasjoner av tørre 

snøskred, f.eks. i Meringdal hvor tørre og litt mindre skred sprer seg på hele viften. Alle de nevnte 

dokumenterte våte snøskredene hadde et kanalisert utløp på en side av viften. Modelleringen i 

RAMMS er derfor hovedsakelig egnet for tørre snøskred, men ikke for våte snøskred. I tillegg fører 

topografien med trange, bratte bekker og følgende flate vifter til et stort og for tidlig energitap langs 

skredløpet i modellen. Det var derfor ikke mulig å kalibrere RAMMS parameterne, siden det ikke 

var mulig å gjenskape skredløpene av disse hendelsene. Til slutt ble det vurdert å bruke 

automatiske muxi verdier for hele Eresfjordområde.  

På bakgrunn av klimadata (se første avsnitt i dette kapittelet) er det valgt å benytte løsnetykkelser 

for henholdsvis 100, 1000 og 5000-års skredet i øst på henholdsvis 0.5 m, 1-1.5 m og 2 m, mens 

det på vest- og sørsiden er valgt tilsvarende 0.6-1 m, 1-2 m og 2-4 m (avhengig av hvor høyt 

løsneområdet befinner seg).  

Det er identifisert om lag 200 mulige løsneområder for snøskred i påvirkningsområdet. Det er 

modellert et utvalg av disse som vurderes som nødvendig for å bestemme i hvilken grad snøskred 

utgjør en fare i kartleggingsområdet. Inndata benyttet i RAMMS-modelleringen i Eresfjord er angitt i 

Tabell 85. Vedlegg H viser detaljert informasjon for modelleringsparametere for hver enkelt 

skredbane. Det er i tillegg utført statistiske modelleringer i form av alfa-beta for utvalgte 

løsneområder i Eresfjord. Disse er presentert i Vedlegg D. 

 

Tabell 85. Inndata brukt i modellering av snøskred i RAMMS Avalanche for delområdet Leirskardalen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av 

bilineær interpolasjon i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0,5-4 m  

Volum løsneområder 1150 – 432 000 m3  

Skog  Nei  

Størrelse  Small  

Frekvens 300  

Høydeverdier Forskjellige, avhengig 

av dellokasjon 

 

Stopp-moment 5%  

 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Østlige kartleggingsområde 

På østsiden av kartleggingsområdet utgjør snøskred en relevant skredtype ved de trange bekkene 

Steinfonnkjeften, Tverrhammaren, sør fra Steinsvoll, Fonnafløgjølet og ved Bjørbakknakken. For 

de andre løsneområdene er det alltid steinsprang som er den dominerende prosessen. 

Modelleringen, dokumenterte hendelser i NVE databasen og feltobservasjoner/skredvifter danner 

til sammen grunnlaget for faresonene. Ved alle nevnte bekker/vifter vurderes det at snøskred vil 

kunne nå inn i kartleggingsområdet med en sannsynlighet større enn 1/100. For 1/100 sonen var 

det hovedsakelig modelleringsresultatene og dokumenterte hendelser i NVE databasen som var 

avgjørende. For 1/1000 års sonen var både modelleringen og feltobservasjoner og 

skredvifter/topografien mest relevant. 1/5000 års sonen baserer både på skjønn, terrenget og 

modelleringsresultater.  
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Sørlige kartleggingsområde 

Ved Meringdal, Kvitnesdalen og Røndølabekken utgjør snøskred den dominerende skredtype. 

Godt dokumenterte historiske hendelser, modellering, feltobservasjoner/skredvifter og faglig skjønn 

danner til sammen grunnlaget for faresonene. Ved de tre nevnte områdene vurderes det at 

snøskred vil kunne nå inn i kartleggingsområdet med en sannsynlighet større enn 1/100.  

Det gjøres oppmerksom på at 100 års faresonene er dimensjonert for våte snøskred og baserer 

seg dermed på de dokumenterte hendelsene. Tørre snøskred vil spre seg på hele viften med 

kortere utløp. 1/1000 års faresonen baserer seg på modelleringen og terrenget/viften, og tar derfor 

også hensyn til sjeldnere tørre snøskred. Det vurderes at ekstremhendelser vil nå Eikesdalsvatnet i 

det sørlige kartleggingsområdet, og derfor går 1/5000 års sonen vanligvis inn i vannet.  

Vestlige kartleggingsområde 

På vestsiden av kartleggingsområdet utgjør snøskred en dominerende skredtype langs 

Eikesdalsvatnet, Slettibekken, Slenesbekken, Sira/Husby, mellom Husby og Hagen, og nord for 

Hagen. Ved de andre områdene med løsneområder for snøskred er det enten steinsprang eller 

jordskred som er avgjørende for faresonene. Modelleringen, dokumenterte hendelser i NVE 

databasen, informasjon fra lokale informanter og feltobservasjoner/skredvifter danner til sammen 

grunnlaget for faresonene. Ved nesten alle nevnte områder vurderes det at snøskred vil kunne nå 

inn i kartleggingsområdet med en sannsynlighet større enn 1/100.  

For 1/100 sonen var det hovedsakelig modelleringsresultatene og dokumenterte hendelser i NVE 

databasen som var avgjørende. For 1/1000 års sonen var både modelleringen og feltobservasjoner 

og skredvifter/topografien mest relevant. 1/5000 års sonen baseres både på skjønn, terrenget og 

modelleringsresultater.  

Ved Horne ble det dokumenterte skredet tatt hensyn til i utredningen av 1/100 års sonen. Men 

også her var det ikke mulig å gjenskape utløpet med modellering. Vi går ut ifra at det handlet om et 

vått snøskred med langt og kanalisert utløp. Derfor er 1/100 års sonen tilsvarende trang.  

Den dokumenterte hendelsen ved Sira/Husby vurderes som en ekstremhendelse, som i tillegg ikke 

var mulig å gjenskape med modelleringen. Det vurderes derfor at sannsynligheten for at snøskred 

når dalbunnen er mindre enn 1/100.  

For delområdet mellom Husby og Hagen vurderes det at 1/100 sonen ikke når inn i 

kartleggingsområdet. Grunnen til det er at løsneområdene ligger relativ lavt, og sporene i terrenget 

og modelleringsresultatene stopper over kartleggingsområdet. 

Den dokumenterte snøskredhendelsen nord for Hagen vurderes også som et skred med mindre 

enn 100 års sannsynlighet. Det finnes ingen avsetninger eller spor i terrenget (hverken i skråningen 

eller på dalbunnen), og det er ingen andre hendelser dokumentert i akkurat dette området. Det er 

derfor kun 1/1000 års sonen som tar hensyn til denne hendelsen.   

11.3.4 Jordskred 

Langs dalsidene er det generelt lite løsmasser som er utsatt for jordskred. Men stedvis finnes det 

områder der det har forkommet jordskred, og det finnes flere løsmasseskråninger i dalbunnen i 

forbindelse med store løsmasseavsetninger (hovedsakelig glasifluviale- og fluviale terrasser) som 

er bratte nok for jordskred.  
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Tabell 86. Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema (Tabell 84) er 

jordskred vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra jordskred 

utredes videre. 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det finnes ett delområde i kartleggingsområdet som er aktuelt for jordskred langs bratte fjellsider. 

Området befinner seg på den vestlige dalsiden mellom Hagen og Nauste. De øvrige dalsidene har 

enten ingen sammenhengende løsmassedekker eller ligger langt utenfor kartleggingsområdet. 

Spredt over hele dalbunnen befinner det seg flere løsmasseskråninger i tilknytning til kantene av 

flere nivåer av elveterrasser mellom kotene 0-25 moh. Disse terrassene består i stor grad av grus- 

og sandmasser avsatt ved friksjonsvinkel, og stedvis av lommer av finere silt- og leirmasser. 

Typiske terrassekanter ligger på helningsvinkel som er brattere enn 20 grader. I tillegg befinner det 

seg lignende løsmasseskråninger langs Dokkelva ved Bjørbakken. På den sørlige siden av 

dalbunnen, nord for Eikesdalsvatnet, stiger dalbunnhøyden opp til mer enn 100 moh. Deler av 

dalbunnen over kote 25 moh. består av breelvavsetninger over marine strandavsetninger. Kun 

skråninger med høyde over 50 m er vurdert som løsneområder for jordskred. Mindre 

terrassekanter er ikke vurdert som løsneområder for jordskred. Eventuelle skred som ville utløses 

på lavere elveterrassekanter eller skråninger er kontrollert av andre faktorer som f.eks. elveerosjon 

eller menneskelig aktivitet. Disse skråningene er klassifisert som andre faremomenter iht. 

kravspesifikasjon. Utglidninger på disse områdene er diskutert i kapittel 11.3.10.  

Fjellskråningen mellom Hagen og Nauste har helning over 20 grader og det finnes en dokumentert 

hendelse (se Figur 190 og Figur 191) og avsetninger langs skråningsfoten (se registreringskart i 

vedlegg C8) som indikerer at jordskred er en aktuell prosess. Ut ifra dronebilder vurderes det at 

løsneområdene består av sterkt forvitret fjell med kun et tynt vegetasjonsdekke over berg (Figur 

180). Underliggende bart og glatt fjell med sprekkesett som er parallelt til overflaten utgjør 

glideplanet for både jordskred og steinsprang. Det er usikkert i hvilken grad jordmassene løsner på 

egenhånd eller løsner ved at underliggende berg raser ut. (se kapittel 6.3.1. og Figur 180). Flere 

lignende bergblotninger langs skråningen tyder på at tilsvarende hendelser har forekommet før. 

Vegetasjonen er i hovedsak sparsom og vurderes å ikke ha avgjørende betydning for 

løsnepotensiale av denne typen jordskred eller steinsprang. 

Hendelsen mellom Hagen og Linddalen (Figur 190) vurderes som en hendelse med 1/1000 år 

sannsynlighet siden det ikke finnes tilsvarende store avsetninger langs skråningsfoten. Men 

generelt vurderes løsnesannsynligheten for mindre jordskred/glidende steinsprang langs 

skråningen mellom Hagen og Nauste som om lag 1/100. 
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Figur 190: Jordskredhendelse for ca. 20 – 30 år siden mellom Hagen og Linddalen. Skråningen i 

utløpsområdet ble rensket. Avsetningene er spredt inntil ca. 80 m fra skråningsfoten og befinner seg i området 

med vegetasjon. 

 

Figur 191: Jordskredhendelse for ca. 20 – 30 år siden mellom Hagen og Linddalen. Bildet viser løsne- og 

utløpsområdet med et tynt vegetasjonsdekke over glatt berg.  

 

De høye løsmasseskråningene som er lokalisert i dalbunnen, sentralt i området mellom 

Solhjell/Sihammeren-Eikesdalsvatnet, har alle en gjennomsnittlig helning på ca. 30-35 grader og er 

vanligvis bevokst med varierende skog. Flere steder er det observert spor etter utglidninger, blant 

N 
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annet ferske utglidninger ved Osøyna (Figur 192), en forholdsvis fersk hendelse (1950) ved Slenes 

(Figur 166), og mange hendelser langs vegen nær Osen (Figur 161). Det er også mange 

skredkanter synlige på skyggekart og i NGUs detaljerte kartlegging [51]. Skredkantene synes i stor 

grad å opptre øverst ved terrassekanten i partiet der det som oftest er en overgang mellom 

oppdyrket mark og tilgrodd skråning. Hendelsen fra Slenes viser at dette forkommer selv om 

skåningen antagelig var dekket av blandingsskog. En potensiell utløsningsmekanisme for slike 

skred er knyttet til rotvelt av skog. Såkalt kantskog i utkanten av skogsområder er spesielt utsatt for 

vind og vil ha en forhøyet sannsynlighet for rotvelt.  

Prinsipielt finnes det sammenhengende løsmassedekke med tilstrekkelig mektighet for at det kan 

løsne jordskred langs alle disse skråningene mellom Solhjell/Sihammeren-Eikesdalsvatnet.  

Skråninger brattere enn 30 grader uten tegn av ferske hendelser i utgangspunktet et løsneområde 

for en 1000-års sone. Skråninger brattere enn 35 grader eller observerte nylige utglidninger og/eller 

tegn på høy jordfuktighet (vurdert ved hjelp av markfuktighetskart) gir i utgangspunktet en årlig 

løsnesannsynlighet større enn 1/100.  

 

Figur 192: Fersk utglidning/jordskred langs en høy løsmasseskråning ved Osøyna langs elven Eira, nord for 

Eikesdalsvatnet. Ut fra flyfoto fra ulike årstall har denne hendelsen forkommet mellom 2013-2017.  

Utredning av utløp 

De observerte skredavsetningene langs skråningsfoten mellom Hagen og Nauste er typisk 

grovblokkig. Bortsett fra den store hendelsen mellom Hagen og Linddalen (Figur 190) ligger 

avsetningene nært skråningsfoten. Disse avsetningene etter tidligere jordskred- eller 

steinsprangaktivitet danner grunnlaget for utredning av utløp og tilsvarende faresoner i det 

området. 

For skråningene i dalbunnen danner avsetningene etter tidligere jordskredaktivitet grunnlaget for 

utredning av utløp. Langs elven Eira danner elveløpet begrensningen til utløp av jordskred og 

derfor ble det ikke gjennomført noe modellering. For å vurdere potensielt utløp langs de høye 

skråningene ved Moen/Slenes/Bjørnes er det benyttet skredmodelleringer i Ramms Debris Flow. 

Vedlegg H viser detaljert informasjon for modelleringsparametere for hver enkelt skredbane.  
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Modellerte løsneområder er delvis plassert der vi mistenker løsneområder for tidligere utrasinger 

har forekommet og delvis av modelleringsteknisk art for å dekke over det meste av det aktuelle 

området. Teoretisk sett kan jordskred løsne hvor som helst langs disse skråningene. For å variere 

utløpet er løsnetykkelsen variert mellom 0.2 og 3 m for jordskred. I hovedsak virker det som 

løsnetykkelse på 1 m forholdsvis godt tilpasses de observerte avsetningene på skyggekartet, og 

derfor er dette benyttet som grunnlag for 1/1000 skredet. Utløp fra løsnetykkelse på 3 m ble 

benyttet som grunnlag for 1/5000 skred.  

Tabell 87. Parametere brukt i modellering RAMMS Debris Flow for jordskred fra skråningene ved 

Moen/Slenes/Bjørnes. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av 
bilineær interpolasjon i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområde 0.2 m, 1 m, 3 m  

Volum løsneområder 50 - 2340 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp-moment 5%  

Erosjon Nei  

 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Jordskred i kombinasjon med glidende steinsprang er en aktiv skredprosess i delområdet mellom 

Hagen og Nauste og hendelser viser at jordskred når inn i kartleggingsområdet. Nylige hendelser 

er vurdert som 1/1000-årsskred og danner grunnlaget for å vurdere potensielt utløp for nominell 

årlig sannsynlighet på 1/1000. Flere observerte avsetninger langs skråningsfoten representerer 

1/100-årsskredet og definerer rekkevidden for faresonen for nominell årlig sannsynlighet på 1/100. 

1/5000-sonene er trukket opp basert på skjønn og går typisk noen meter ut fra 1/1000 års sonene.  

Jordskred er også en aktiv skredprosess langs de høye løsmasseskråningene i dalbunnen mellom 

Solhjell/Sihammaraen-Eiksdalsvatnet, og vurderte sannsynlighet for utløsning av skred viser at 

jordskred er en aktuell prosess i kartleggingsområdet. Terrenghelning, nylige utglidninger og/eller 

områder med forventet høy jordfuktighet definerer faresonen for nominell årlig sannsynlighet på 

1/100. Både skredmodelleringen i RAMMS, terrenghelning og vurdering på skjønn er benyttet som 

grunnlag for opptegning av 1/1000 og 1/5000-faresonen. Sonene tar ikke hensyn til eventuell 

tilstedeværelse av eventuell kvikkleire. 

Skog i utløsningsområdet har ofte en stabiliserende effekt på løsmasser som reduserer 

utløsningspotensiale. Samtidig har det tidligere i området vært skredaktivitet i denne typen 

skråninger som synes utløst selv om de antageligvis har vært dekket av skog. Aktuelle 

løsneområder er antagelig terrassekanter der terrassen på oversiden er oppdyrket. Da eventuelle 

utrasinger herfra vil være dimensjonerende for faresonen i hele skråningen er sogen ikke 

hensyntatt i vurderingene. 

Enkelte trange ravinedaler i sentral, vestre del av kartleggingsområdet (Middalen, Mjøllandsdalen, 

Risadalen), er delvis dekket med skog også opp til skråningskanten. Dette er trange ravinedaler 

der vi ikke har saumfart terrenget til fots. Det observeres også her spor etter tidligere utrasinger og 

det vurderes også her at skogen ikke har avgjørende betydning for faresonene.   

11.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er brattere 

enn 15 grader. Flere steder i terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. 
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Løsmassekart fra NGU viser at det er løsmasser i det samme området, og med dette kan det 

teoretisk sett gå jord- og flomskred i området. Detaljerte løsmassekart fra Eresfjord viser også at 

det er flomskredavsetninger flere steder i dalen.  

Tabell 88. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Østlige kartleggingsområde 

Terrenget er veldig bratt i det østlige kartleggingsområdet. Det er dype bekkeløp og raviner hvor 

det kan akkumuleres masser over tid, som kan løsne i et flomskred. Det er kjente 

flomskredhendelser ved Fonnafløgjølet og ved bekken sør fra Steinsvoll på vestsiden av Goksøyra. 

Ved Steinfonnkjeften og Tverrhammaren finnes det ingen dokumenterte hendelser, men 

topografien, viftene og NGU sitt detaljert løsmassekart tyder på at flomskred ikke kan utelukkes i 

disse delområdene.  

I løsneområdene ved alle flomskredutsatte raviner er det tilgang på stein og grus fra 

bergblotningene, og ved mye nedbør kan disse massene mobiliseres og dra med seg masser 

nedover bekkeløpene.  

Løsnesannsynligheten for områdene ved Fonnafløgjølet og bekken sør fra Steinsvoll vurderes som 

større enn 1/100. For de andre delområdene anses løsnesannsynligheten som større enn 1/1000 

fordi det finnes ingen kjente hendelser. Vegetasjon har ingen påvirkning på løsnesannsynligheten 

(løsneområdene er ikke dekket av skog eller vegetasjon). 

Sørlige kartleggingsområde 

I det sørlige kartleggingsområdet er det dype og relativt bratte bekkeløp og raviner hvor det kan 

akkumuleres masser over tid, som kan løsne i et flomskred. Det finnes mange kjente 

flomskredhendelser sør fra Meringdal, og også Kvitnesdalen er et aktivt flomskredområde. 

Røndølabekken er hovedsakelig preget av snøskredprosesser og i mindre grad av flomskred.  

Løsneområdet for flomskred sør fra Meringdal ligger i Storfonngjølet bekken. Det akkumulerer seg 

stein og grus fra bergblotningene, eventuelt også fra snøskredhendelser. Det antas at massene 

mobiliseres ved mye nedbør og/eller snøsmelting spesielt om våren. 

Løsneområdene ved Kvitnesdalen ligger i bekken vest for viften og i løsmasseskråningene langs 

den øvre delen av bekken. Det antas at det løsner jordskred som enten transformeres til flomskred 

eller som akkumulerer massene i bekken som remobiliseres ved mye nedbør og/eller snøsmelting. 

Løsnesannsynligheten for både Meringdal og Kvitnesdalen vurderes som større enn 1/100. 

Vegetasjon har ingen påvirkning på løsnesannsynligheten (løsneområdene er ikke dekket av skog 

eller vegetasjon). 

Vestlige kartleggingsområde 

Langs den vestlige dalsiden finnes det flere bratte raviner som er utsatt for flomskred. 

Delområdene ved bekken vest fra Osen, Sandlibekken, Slettibekken og Slenesbekken har kjente 
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flomskredhendelser eller ferskere avsetninger. Ved Husby ble det ikke observert noen avsetninger 

og det ikke finnes kjente flomskredhendelser. Ut ifra drone- og flybilder kan potensielle 

løsneområder for flomskred i den bratte ravinen ikke fullstendig utelukkes.  

Løsneområdene for flomskred ligger i ravinene og delvis i løsmasseskråninger langs selve 

ravinene. Erosjonsprosesser, små jordskred og steinsprang fører til løsmasseakkumulasjon i 

bekkene. Massene kan remobiliseres ved mye nedbør og/eller snøsmelting. 

Løsnesannsynligheten for områdene ved bekken vest fra Osen, Sandlibekken, Slettibekken og 

Slenesbekken vurderes som større enn 1/100 grunnet observerte ferskere avsetninger og synlig 

aktivitet på drone- og flybilder og ved feltarbeidet.  

For Husbyområdet anses løsnesannsynligheten som mindre enn 1/100 siden det ikke finnes kjente 

hendelser. Ut ifra feltobservasjoner og NGU sitt løsmassekart antas det at den store viften ved 

Husby er en gammel glasialvifte fra slutten av siste istid, og den er således ikke lenger aktiv. 

Bekken fra Grytdalen er dypt nedskåret og ligger betydelig lavere enn rotpunktet på den relikte 

avsetningen. Vegetasjon har ingen påvirkning på løsnesannsynligheten (løsneområdene er ikke 

dekket av skog eller vegetasjon). 

Det ble ikke observert noen tegn til flomskredaktivitet ved Uglabekken eller andre elveløp langs 

denne dalsiden.  

Utredning av utløp 

For å avgjøre utløpslengder for flomskredene er det benyttet historiske hendelser og observasjoner 

i felt i kombinasjon med dynamiske modeller simulert i skredprogrammet RAMMS Debris Flow. 

Inndata til modelleringene er vist i Tabell 89. Vedlegg H viser detaljert informasjon for 

modelleringsparametere for hver enkelt skredbane. 

Tabell 89: Inndata brukt i modellering av flomskred i RAMMS Debris Flow for delområdet Eresfjord. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 m Terrengmodellen er omdannet ved hjelp av 

bilineær interpolasjon i ArcGIS Pro. 

Mektighet løsneområdene 1-4 m  

Volum løsneområder Ca. 190 – 13 500 m3  

Skog  Nei Det er ikke skog definert til å ha betydelse for 

skredfaren i løsne- eller utløpsområdet. 

Mu 0.2 / 0.3 0.3 kun for Meringdal 

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp-moment 5%  

 

Østlige kartleggingsområde 

På den øvre delen av viften ved Fonnafløgjølet finnes det synlige flomskredavsetninger som tyder 

på høy flomskredaktivitet. I felt ble ferske flomskredavsetninger (hovedsakelig små steiner med 

mye vann) observert i skogen på sørsiden av viften. På drone- og flybilder er avsetningene også 

godt synlig på sørsiden av viften (se Figur 193).  

På viften sør fra Steinsvoll ble gamle skredløp med leveer observert i felt, men ingen ferske 

avsetninger. Flybildene fra 2019 og 2017 viser at det kun finnes flomskredavsetninger i den 

øverste delen av viften. Flybildet fra 1971 derimot viser flomskredavsetninger langs sørsiden av 

viften som går ned til ca. midten av viften (se Figur 194).  

Modelleringsresultatene ved Fonnafløgjølet samsvarer godt med feltobservasjoner (dvs. utløp til 

sør for mindre hendelser og spredning på hele viften for større hendelser).  

Generelt viser modelleringsresultatene at flomskred med antatt 1/100 eller 1/1000 år sannsynlighet 

maksimalt når fronten av viften. Ekstremhendelser med sannsynlighet 1/5000 kan noen steder nå 

jordet utenfor viften. 
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Figur 193: Flomskredavsetninger på sørsiden av viften ved Fonnafløgjølet. I området markert med pil ble det 

også observert ferske avsetninger i felt. Flyfoto fra 2017, kilde: norgeibilder.no  

 

Figur 194: Flomskredavsetninger på sørsiden av viften sør fra Steinsvoll gård. Flyfoto fra 1971, kilde: 

norgeibilder.no  

 

N 

N 
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Sørlige kartleggingsområde 

I den nedre, nordøstlige delen av viften ved Meringdal ble det observert et aktivt bekkeløp med 

leveer og ferske flomskredavsetninger (spredte steiner i skogen) i felt. På flybildene og 

dronebildene ligger avsetningene hovedsakelig på toppen av viften og langs den observerte aktive 

bekken (se Figur 195).  

Viften ved Kvitnesdalen er mindre bratt enn ved Meringdal, og det ble kun observert noen få og 

gamle flomskredavsetninger nær veien langs Eikesdalsvatnet. Aktuelle dronebilder og flyfoto viser 

hovedsakelig avsetninger på den øvre delen av viften, men flybildet fra 1971 viser et aktivt 

bekkeløp som går helt ned til veien (Figur 196).  

Det er forsøkt å gjenskape flomskredavsetningene som ble observert ved Meringdal for å kalibrere 

modellen. Flomskredutløp modelleres hovedsakelig langs vestsiden av viften til nord. Det var ikke 

mulig å gjenskape de observerte avsetningene på viften som ligger litt mer til øst og i den aktive 

bekken. Modelleringen i Kvitnesdalen derimot tilsvarte ganske bra med avsetningene beskrevet 

ovenfor. Modelleringen ble til slutt hovedsakelig brukt for å vurdere maksimale utløpslengder og de 

mest utsatte skredløpene. Ved Kvitnesdalen kan flomskred nå veien med større enn 1/100 års 

sannsynlighet. I Meringdal regnes med at flomskred ikke kommer i nærheten av bebyggelsene.  

 

 

Figur 195: Flomskredavsetninger på viften ved Meringdal. Avsetningene konsentrerer seg hovedsakelig langs 

den aktive bekken (rød pil). Det ble observert ferskere avsetninger i skogen i området markert i gult. Flyfoto fra 

2019 [33],  

N 



RAPPORT SIDE 251 AV 416  

 
 

 

Figur 196: Aktivt flomskredbekkeløp på viften ved Kvitnesdalen som går ned til veien (rød pil). Flyfoto fra 1971 

[33].   

Vestlige kartleggingsområde 

På viften ved Sandlibekken ble et mer og mindre aktivt bekkeløp med forholdsvis små steiner og 

gamle vifter og leveer observert på befaring. På både nye og eldre flybilder viser kun avsetninger 

på den øvre delen av viften, men ingen større avsetninger på selve viften. Det vurderes at 

flomskredaktiviteten er liten, og at snøskred er mer dominerende i det delområdet.  

Langs den sørlige kanten av viften ved Horne/Slettibekken finnes det et forholdsvis aktivt bekkeløp 

med noen ferskere avsetninger (se Figur 197). Langs nordsiden av bekkeløpet befinner det seg en 

kunstig skredvoll. I den sørligste delen av viften ble mange små elveløp og spredte steiner 

observert i skogen. Det handler antageligvis om de ytterste avsetninger av små 

flomskredhendelser. Lokale informanter fortalte at det ved Horne gården kom flomskred med mye 

vann som har tatt med seg veien (ved den øverste svingen vest for gården) for noen år siden. Ut 

ifra observasjoner i felt og modellering vurderes det at hendelser var en flomhendelse og ikke en 

flomskredhendelse. Modelleringen ved Horne/Slettibekken viser at jo større hendelsen er, desto 

mer sprer den seg på viften. Derimot viser modelleringen også at litt større flomskred ville gå langs 

ravinene sør på viften. Det finnes ingen tydelige tegn for flomskred der, og derfor er det vanskelig å 

vurdere hvor sannsynlig det scenarioet er. I hvert fall indikerer både feltobservasjoner og 

modelleringen på at huset som befinner seg på viften ikke er utsatt for flomskred med større 

sannsynlighet enn 1/1000.  

På viftene ved Slenesbekken og vest fra Osen finnes det ferskere flomskredavsetninger med små 

steiner spredt i skogen. På både nye og eldre flybilder er det ingen aktive bekkeløp eller ferskere 

avsetninger synlig. Det vurderes at flomskredaktiviteten er liten, og at snøskred er dominerende i 

området ved Slenesbekken.  

Generelt viser modelleringsresultatene for alle delområdene at flomskred med antatt 1/100 og 

1/1000 års sannsynlighet vanligvis maksimalt når fronten av viftene. Hendelser med antatt 1/1000 

års sannsynlighet vurderes noen steder å kunne utløpe litt lengre langs eksisterende bekkeløp. 

Ekstremhendelser med sannsynlighet større enn 1/5000 vurderes noen steder å kunne nå jordet 

utenfor viften. 

 

N 
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Figur 197: Flomskredbekkeløp ved kanten av Slettibekken viften med kunstig skredvoll på høyre siden (rød 

pil).   

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Flomskred når inn i kartleggingsområdet i alle områder, med antatt årlige nominell sannsynlighet 

større enn 1/100 og 1/1000. Både modellering, skredvifter, observerte avsetninger i felt og 

kartgrunnlag fra NGU ble benyttet for å utrede faresonene.  

Fonnafløgjølet, Meringdal, Kvitnesdalen og Slettibekken utgjør områder hvor flomskred er en 

relevant skredprosess som bidrar til faresoner i lik grad som snøskred. Flomskred anses som 

dimensjonerende skredtype for bekken vest fra Osen og Sandlibekken. I de andre nevnte 

områdene er utløpslengdene for flomskred kortere enn snøskred eller aktiviteten betydelig lavere 

enn for snøskred, og skredtypen vil dermed ikke være dimensjonerende for faresonene. 

Det vurderes at flomskred ikke når inn i kartleggingsområdet ved Dokkelva, siden dalen er veldig 

slak. Viften og området langs Dokkelva vurderes kun å være utsatt for flom.  

11.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området.  
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Tabell 90: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Helningskart og skyggemodeller, sammen med flyfoto er brukt for å prøve å identifisere mulige 

løsneområder. Det er ingen typiske slake områder som utmerker seg som ugunstige med tanke på 

snøsamling i forsenkninger i terrenget og samtidig forhold for vannmetning. Derimot finnes det flere 

dype bekkeløp langs de bratte fjellsidene hvor snø kan akkumuleres. 

Det er kun ved viften/ravinen rett sør fra Steinsvoll mellom Goksøyra og Kalberget hvor det finnes 

dokumenterte hendelser for sørpeskred. Om våren er det teoretisk mulig at sørpeskred kan 

mobiliseres grunnet vannmetning/snøsmelting i alle bekkeløpene i Eresfjord, men sannsynligheten 

vurderes som veldig lav pga. manglende observasjoner av slike skredhendelser i området.  

Utredning av utløp 

Ifølge en lokal informant har det gått sørpeskred på viften sør fra Steinsvoll flere ganger, og i 2004 

var det et tynt lag med snø og steiner på omkring 20 cm i tykkelsen som lå på veien. Det ble kun 

utført modellering for snøskred, ikke for sørpeskred i det delområdet fordi snøskred anses som mer 

relevant for skredhendelser med ødeleggende kraft. Modelleringsresultater for snøskred, 

terrengformer og de dokumenterte hendelsene ble brukt for å utrede utløpslengdene og 

faresonene.  

De andre områdene med teoretiske løsneområder for sørpeskred ble ikke vurdert nærmere fordi 

snøskred utgjør den dimensjonerende skredtypen.  

Når sørpeskred inn i kartleggingsområdet? 

Sørpeskred når inn i kartleggingsområdet kun sør fra Steinsvoll med en sannsynlighet større enn 

1/100. Alle andre områder vurderes å ha en årlig nominell sannsynlighet lavere enn 1/5000 for at 

sørpeskred når inn i kartleggingsområdet med ødeleggende kraft pga. mangel på hendelser. 

11.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er det fare for alle typer skred i kartleggingsområdet. Hovedsakelig er det faren for 

steinsprang, snøskred og flomskred som er dimensjonerende for de bratte fjellsidene (litt 

varierende fra sted til sted) og faren for jordskred i noen av de bratte skråningene i dalbunnen. 

Faren for sørpeskred og steinskred er i stor grad vurdert å være underordnet de andre 

skredtypene. 

Skogen vurderes ikke å ha avgjørende betydning for de kartlagte faresonene. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i vedlegg E8 og Figur 198. Totalt er det 31 

boligbygninger som ligger innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- 3 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 4 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 24 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 
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Figur 198. Faresonekart over delområdet Eresfjord. 

Faresonene er vist i vedlegg E8, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg C8 og 

modelleringer vist i vedlegg D8.  

11.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er utført flere tidligere skredfareutredninger i området som Sweco kjenner til (se kap. 11.2.4). 

Det tas kun hensyn til vurderingene fra de som er utført med TEK10/17 som standard, siden disse 

har samme grunnlag som denne skredfareutredningen i bunn. De tidligere utregningene 

presenterer ikke faresoner og er således ikke direkte sammenlignbar.  

Skredfarevurderingen fra Multiconsult som ble utarbeidet i august 2018 «friskmelder» et 

planområde hvor det skal bygges en hytte mellom Meringdal og Røndøla (skredfare mindre enn 

1/1000 års sannsynlighet). Hyttetomten er potensielt utsatt for snøskred. I likhet med Multiconsults 

konkludere vi med at for snøskred fra de øverstliggende løsneområder vil med all sannsynlighet 

passere nord for hytta. Eventuelle lavereliggende løsneområder vil dreie nærmere hyttetomten, 

men vurderes å ha lavere sannsynlighet for å løsne. Vi konkluderer med at årlig nominell 

sannsynlighet for skred er noe mindre enn 1/1000, og er således i tråd med Multiconsults 

konklusjon, men understreker at 1000-årsskredet vil kunne gå forholdsvis tett på tomten.  

Det er ikke avvik mellom de andre foreliggende skredfarevurderingene og Swecos foreliggende 

vurdering.  

11.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Vurderingen av steinsprang ansees å være beheftet med relativt liten usikkerhet, da det er 

forholdsvis tydelige spor etter steinsprang flere steder i området. Eneste unntak er området mellom 

Hagen og Nauste, hvor løsnesannsynligheten og utløpslengdene for kombinerte steinsprang- og 

jordskredprosesser er veldig vanskelig å vurdere.  

Vurderingene knyttet til snøskred, flomskred og sørpeskred ansees å ha moderat usikkerhet, 

spesielt i områdene uten dokumenterte hendelser eller tydelige spor. Klimadataene kan indikere 

større snødybder enn vi har lagt til grunn. Også vet vi ikke i hvilken grad eventuelle spor etter flom- 

eller snøskred er endret, spesielt langs mindre bekkeløp på viftene. 
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Vurderingene av jordskred og steinskred har størst usikkerhet. Jordskred kan løsnes nesten hvor 

som helst langs løsmasseskråningene og langs dalsiden mellom Hagen og Nauste. Dagens 

stabilitet av bergpartiene som er eventuelt utsatt for steinskred er vanskelig å vurdere, og det 

finnes kun få spor av lignende hendelser langs denne fjellsiden. Vi har valgt å tegne faresoner da 

forholdene i skråningene legger til rette for at både jordskred og steinskred kan forekomme.  

Vurderingene av kartleggingsområdet øst for Meringdal er meget utilgjengelig og er ikke befart: 

Området er utelukkende vurdert ut fra flybilder, terrengmodeller og modelleringer av steinsprang 

(se kap. 11.3.1). Det er ifølge grunneier ingen planer om å etablere noen tiltak eller aktiviteter her, 

og med tanke på utilgjengeligheten er det ikke sannsynlig at bebyggelse vil planlegges og 

realiseres her.  

11.3.10 Andre farer i kartleggingsområdet 

I kartleggingssområdet i Eresfjord er det flere mindre løsmasseskråninger i forbindelse med 

elveterrasser og nedskjæringer. Disse er bratte nok til at det kan forkomme små utglidninger og 

erosjon og er markert i registreringskartet i ulike kategorier. Ved eventuelle søknadspliktige tiltak i 

eller tett på disse skråningene, bør skråningsstabiliteten av disse utredes av geotekniker. 

Langs elvene Dokkelva og Eira (hovedelven i dalen mellom Eikesdalsvantet og fjorden) er det 

flomfare, og det finnes kjente flomhendelser, senest høsten 2021, da områder ved Frisvoll ble 

evakuert pga. flommen i Dokkelva.  

I Kvidalen / Kanndalen som drenere ned i Dokkelva er det både fare for flomskred/jordskred og 

snøskred. Ifølge en lokal informant løsner snøskred jevnlig langs disse dalflankene. Det vurderes 

at hverken snøskred eller flomskred når inn i kartleggingsområdet i Eresfjord grunnet for slakt 

terreng i dalbunnen. Men det gjøres oppmerksom på at elvene i dalen vil kunne demmes av skred 

som når dalbunnen i Kvanndalen og Kvidalen, og et eventuelle brudd i slike demninger kan føre til 

hurtige og overraskende flommer i Dokkelva.  

Ved Frisvoll befinner seg et masseuttak i viften til Dokkelva. Skråningene i massetaket står bratt og 

må vurderes geoteknisk og sakkes før eventuell omdisponering av området til andre formål. 

Massetaket er markert av i kartet som «andre typer faremomenter».  

11.3.11 Anbefalte tiltak 

Generelt i områdene som er utsatt for steinsprang vil det kunne være aktuelt med 

fanggjerder/fangvoller der det er plass til dette. Lokale skrenter kan sikres med bergrensk og 

bolting, eventuelt i kombinasjon med steinsprangnett. For flom- og snøskred er det trolig mest 

aktuelt med fang- eller ledevoller. Mens i løsmasseskråningene som er utsatt for jordskred bør det 

gjennomføres grunnboringer og testberegninger. Det kan være aktuelt med stabilisering av 

løsmassene lokalt i skråningene. 

Tiltak vil variere sterkt med hensyn til type skred og høyden på skredbanen, og må tilpasses 

individuelt for de ulike objekt som skal sikres. 

  



RAPPORT SIDE 256 AV 416  

 
 

12 Område 9 – Meisalstranda 

12.1 Områdebeskrivelse 

Området Meisalstranda strekker seg over litt mindre enn 4 km på sørsiden av Tingvollfjorden (Figur 

199 og Figur 200). Det er spredt bebyggelse innenfor området, primært bestående av eneboliger, 

landbruksbygninger og naust. 

Over kartleggingsområdet går det i nordvest og sørøst en skråning opp til toppene Meisalfjellet 

(807 moh.) og Langfjellet (907 moh.) Nedenfor Meisalfjellet har skråningen en helning på <30° hvor 

store partier er under 25°. I påvirkningsområdet under Langfjellet er helningen 30-45°. Helningen 

avtar ved 400 moh. I det midtre partiet har påvirkningsområdet en helning på <25°.  

 

Figur 199: Oversiktskart over området. Kartleggingsområde og påvirkningsområde er vist heltrukket og stiplet 

lilla linje.  

 

Figur 200: Oversiktsbilde fra Norge i bilder [52]. Utklipp er tatt mot sørvest. 

Fredsvik 

Svenslia 

Meisalfjellet 
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Figur 201: Oversiktsbilde tatt med drone mot nordvest. Fjelltoppen på bildet er Meisalfjellet. 

12.2 Grunnlagsmateriale 

12.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred dekker nordre halvdel av både påvirkningsområdet og 

kartleggingsområdet, samt deltaet i sørøst. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker også 

en god del av området. I tillegg er det utarbeidet aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av 

NGI som dekker kun små deler av området ved Svenslia og Sletta. Aktsomhetskart for steinsprang 

kommer bare så vidt inn i kartleggingsområdet helt i sørøst. For aktsomhetskart se Figur 202.  

  

   

Figur 202: Aktsomhetskart fra NVE for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), 

snøskred (nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på Meisalstranda. 



RAPPORT SIDE 258 AV 416  

 
 

12.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet laserdata fra 

Geodata for å lage terrengmodell [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data 

i høydedata.no (dvs. 1 m). Ved videre bruk til modellering er oppløsningen på terrengmodellen 

endret til 2 og 5 m ved hjelp av «resampling» i ArcGIS Pro.  

12.2.3 Historiske skredhendelser 

NVE Atlas (NVE 2021) viser tre jordskred, ett snøskred og to steinsprang av tidligere 

skredhendelser i kartleggings- og påvirkningsområdet for dette delområdet. Det som står i 

databasen er: 

• To jordskred. Fressvika, 1743 

Nesset. Om hausten 1743 gjekk eit jord og steinskred på Fressvika i Nesset kommune, aust 

for Eidsøra mot Sunndalsfjorden. Skredet gjorde stor skade på eigedom. Overhendig regnvêr 

losna jord, grus, stein, skog, demde elva og kom nedover dyrkajorda og beitemark, og laga ei 

einaste steinrøys på 50 mål. Riksarkivet har dokument over skadane, og her ser ein at det var 

nære på at heile garden med husa vart teken. Også på garden noko nord for Fressvika, på 

Kvennset vart gjort skade same året (truleg samtidig). Der vart halde «avfelding paa gaarden 

Kvenset, som ved fjeldskred er bleven beskadiget» og fekk nedsett skylda til det halve. I 

begge høve var dette truleg meir vassflaum og jordskred enn fjellskred. Kartreferanse ca.  

• Steinsprang. Fressvika, 24.12.2007. 

Ikke angitt størrelse eller annen informasjon.  

• Steinsprang. 02.01.2019 ved Sletta. 

Skredbeskrivelse: Stein på FV. 62 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 

<10m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.  

• Jordskred. Nesset, 23.03.2020. 

Skredbeskrivelse: Jord/løsmasse på FV. 62 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått 

skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. 

• Snøskred. Meisalfjellet, 10.04.1941. 

Skredbeskrivelse: Nesset. Meisalfjellet. Eidsvåg. På skirtorsdag, dvs. 10. april, i 1941, var tre 

jenter frå Eidsvågen på ski på veg til ei seter. Dei la vegen om Meisalfjellet (807 m). Då dei 

skulle passere ein stor snøskavl ikkje så lang frå Meisalvatnet, losna eit snøskred over dei. Ei 

av jentene klarte å grave seg ut. Det kom redningsmannskap til, og ei jente som så vidt var 

synleg vart redda. men den tredje jenta, Marie Vassli f. 13.9 22, vart ikkje funnen før etter 4 

timar, og var død. Kartreferansen er omtrentleg. 

Ved samtaler med lokale informanter ved Fredsvik øst i området, bekreftet de tidligere store 

jordskredhendelser. Årsak til skredhendelsen ble sagt å være flatehogst oppe i dalen ved 

Setersdalen. Utklipp fra bok: «I november/desember 1743 gikk det eit jordskred som gjorde stor 

skade på eigendomen. Det sette inn eit overhendig regnver, og i dei bratte bakkane nedanfor 

seterstølen lausna det eit stort jordskred med mengder av jord, grus, skog og stein. Den oppbløytte 

massen gleid ned i den tronge og djupe elvedalen. Da denne flytande massen kom lenger nedover 

der dyrkamarka tok til, var terrenget flatare og elvedalen meir grunn. Den dyrka jorda vart vaska på 

sjøen og åkerlandet øydelagt. Øydeleggin Jordmasser raste ut og demmet opp elva. Da 

demningen brast gikk det et stort jord-og flomskred og jordmassene rundt gården ble skylt på havet 

og etterlot en steinrøys på 40-50 mål».  

En del av jordskredavsetninger kan sees rett bak huset på Fredsvik. Samme kilde på Fredsvik 

forteller at det i 1743 også gikk et jordskred ved Kvennset, sentralt i kartleggingsområdet. Størrelse 

og utstrekning på dette er ikke kjent. Det er ikke andre kilder som har rapportert jordskred ved 

Kvennset.  
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Steinsprang hendelser i databasen er antatt å være knyttet til vegskjæringer. 

Det er også historiske snøskred utløst i nærheten av Meisalvatnet på ca. 650 moh., langt utenfor 

kartleggingsområdet. Beskrivelsen gir ikke opplysninger om skredets utløsplengde. Ut fra 

plasseringen i NVEs database vil snøskredet være rette mot Meisalvatnet i motsatt retning av 

kartleggingsområdet. Det antas at det har begrenset utløp og stoppet på platået hvor Meisalvatnet 

ligger. 

Det er ikke funnet informasjon om ytterligere historiske skredhendelser i tilknytning til området. 

 

12.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner til en tidligere skredfarevurdering innen området utført av Skrid AS i 2020 i 

forbindelse med en utbygging hos Meisalstrand nr 380. Skredfarevurderingen konkluderte med at 

årlig sannsynlighet for skred var mindre enn 1/1000 mot bebyggelsen og omsøkt tiltak. 

Opplysninger om rapport ble oppgitt av lokale beboerne. Sweco AS har ikke fått tilgang til rapport.  

12.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

WMS lag sikringstiltak fra NVE viser ingen utførte tiltak i området. 

Det er beskrevet av NVEs tekniske plan for sikringsarbeid for Storbekken ved Meisal fra 31.okt 

2011 [53] at ved flom i 2000 og 2003 gjorde Storbekken skade på hus, hager og veger. Det ble 

rundt 2007 bygget et massebasseng ved kote 215 som skal ta hånd om løsmasser ovenfra og 

motvirke at løsmassene reduserer kapasiteten i bekkefaret nedstrøms. Massebassenget kan sees 

på skyggekart, se Figur 209. Planen fra 2011 gikk ut på å bygge en kanal ved kote 400 for å lede 

vannet over til Meisalelva da denne ble vurdert å ha tilstrekkelig kapasitet. Sweco vet ikke om 

denne ble bygget. 

12.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er tilgjengelige for området. Kartet viser at 

hoveddel av området er uindelte gneisbergarter. I midten av kartleggingsområdet er det kartlagt 

«paragneis og amfibolitt», mens resten av området er vist som «Gneiser, uinndelt (hovedsakelig 

deformerte dypbergarter av mellomproterozoisk alder, ca 1700 mill år), granittiske til 

granodiorittiske gneiser, båndete eller sterkt migmatittiske gneiser».  

NGUs løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) fra midt mot nordvest som morenemateriale 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. I den øvre, sørvestlige delen av 

kartleggingsområdet er det kartlagt morenemateriale og myrområder der terrenget flater ut sørvest 

for påvirkningsområdet. I kartleggingsområdet er det hovedsakelig kartlagt sammenhengene 

morenemateriale stedvis med stor mektighet. Ved Sletta/Fredsvik/Elveneset lengst sørøst i 

kartleggingsområdet er det en større breelvavsetning som delvis er erodert og avsatt som 

elvesedimenter. Disse avsetningene danner en vifteform ut i sjøen. Det er også kartlagt mindre 

forekomster av breelvavsetninger sentralt i kartleggingsområdet. Helt i sørøstre del viser kartet 

usammenhengende eller tynt dekke med skredmateriale. Løsmassekart for området er vist i Figur 

203.  
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Figur 203: Løsmassekart fra NGU for området Meisalstranda. 

 

12.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er 

skog og ulike løsmasseavsetninger i deler av skråningen. Det er også observert et masseuttak øst i 

området ved Sletta. Hvordan utviklingen av masseuttaket har vært fra 1960 og frem til i dag er vist i 

Figur 204. Terrenget er tilgrodd med skog og på bilder kan man se at det har foregått flatehogst 

flere steder i delområdet.  
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Figur 204: Flyfoto fra Norge i bilder viser utvidelsen av løsmassetak ved Sletta i midten av bildene.  Bildene er 

fra datasettene Møre 2018 (øverst) og Romsdal 1960 (nederst). 

12.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, men med 

noen innslag av granskog og furuskog i utredningsområdet. Tregrensen ligger på ca. 400 moh. 

over hele delområdet. Lauvskog er dominerende treslag innenfor kartleggingsområdet og under 

100 moh., mens furuskog er dominerende skogtype fra ca. 250 moh. til tregrensen. Granskog 

dekker flere steder i området mellom 100 og 250 moh., men det er også lav- og furuskoger funnet 

på andre steder i samme høydenivå. 
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Figur 205: Utklipp av kartleggingsområdet Meisalstranda fra Nibio sitt skogressurskart SR16 [30].  

12.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsområdet, Figur 206. Kartet viser 

at det hovedsakelig er mange mindre drensveier mer eller mindre jevnt fordelt over store deler av 

terrenget overfor kartleggingsområdet. Vannveiene i vestlige del av påvirkningsområdet starter på 

ca 400 -700 moh. og dreneres etter terrenget mot nordøst, dog påvirket av veien i fjellsiden. Veien i 

terrenget påvirker dreneringsveier spesielt i vestre og midtre del av påvirkningsområdet.  

Meisalelva midt i kartleggingsområdet renner ut av Meisalvatnet og renner ut mellom Meisal og 

Kvennset ved fjorden. Et annet vann i dette området Kvennsetvatnet er også opphav til en elv, 

Kvennsetelva, som renner mot nordøst og ut i fjorden sørøst for Kvennset.  

Fredsvikelva som renner ut ved Fredsvik helt sørøst i området får vannet fra nedslagsfeltet som 

starter rundt 750 moh. opp mot fjelltoppene Langfjellet (907moh) og nordsiden av Skarfjellet 

(1167moh). Vannveiene går her mot nord inntil de renner ut i Fredsvikelva som renner øst-nordøst.   
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Figur 206. Markfuktighetskart og drenering i området Meisalstranda, NIBIO [31]. 

12.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser.  

12.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Steinsprang er en aktuell prosess i fjellsider og skrenter som er brattere enn 45 grader og er 

spesielt utsatt dersom fjellsiden eller skrentene samtidig har bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke [2]. Kartleggingsområdet på Meisalstranda ligger så vidt innenfor aktsomhetskart 

for steinsprang fra NVE og også så vidt innenfor aktsomhetskart fra NGI for steinsprang- og 

snøskred. Terrenget har for hele området en fjellside som er slakere enn 45 grader bortsett fra 

noen enkelte skrenter i utredningsområdet helt i sørøst. Det er ikke observert urmasser noen 

steder under befaring eller på flyfoto. Det er heller ikke observert blokker i området under befaring 

som indikerer at det kan gå steinsprang i området. Tabell 48 er en oppsummering av innledende 

vurderinger om steinsprang er en aktuell prosess eller ikke.  

Tabell 91: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området helt i sørøst er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for steinsprang og NGIs 

kombinerte kart for snøskred og steinsprang 

(Figur 202).   

Ja 

Terreng Det er kun svært få skrenter brattere enn 45 

grader i fjellsiden over kartleggingsområdet. 

Skrenter over 45 gradert ligger kun i sørøst. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekke. 

Ja 
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Steinsprang er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning, samt type og mektighet av 

løsmasser vurdert å være en skredprosess som er aktuell for Meisalstranda, men kun for et lite 

område helt i sør. Det er ikke registrert tidligere skredhendelser med steinsprang fra fjellsiden i 

området. Det er registrert to steinsprang hendelser i siste 15 år, men hendelser ble utløst fra 

vegskjæringer langs Meisalstrandavegen. Området oppfyller likevel krav til videre utredning av fare 

for steinsprang.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i hele området er stiger generelt jevnt og moderat bratt opp til toppen av 

påvirkningsområdet og har ikke områder som er brattere enn 45°. I områdene lengst sørøst, over 

Fredsvik, er terrenget derimot noe brattere i øvre og midtre deler av påvirkningsområdet. Hele 

skråningen er her dekket av tett skog. Ifølge NGUs løsmassekart er skråning er dekket av 

løsmasse (skred- og morenemateriale), men det er noen steile bergskrenter langs skråningen som 

vurderes å kunne utløse steinsprang. Sørøst for området, utenfor påvirkningsområdet blir terrenget 

brattere og høyere, med flere høye og steile brattkanter på øvre del av fjellsiden parallell til 

sjølinjen. Steinsprang fra slike områder vil løpe ned til sjøen, utenfor kartleggingsområdet. 

Det foreligger ikke andre naturlige brattskrenter andre steder i påvirkningsområdet. Områdene i 

fjellsiden over 400 moh. viser bart fjell. Terrenget i øvre del av fjellsiden i nordvest, på Meisalfjellet, 

har bratte bergskråninger med helning over 45°. Disse skråningene faller mot nordvest. Evt. 

steinsprang fra slike skrenter vil ha utløp lengre ned til nordvest utenfor kartleggingsområdet. 

Resten av det naturlige terrenget som består av bart fjell i fjellsiden er slakk, med gjennomsnittlig 

helning under 30°. Dalsidene til Fredrikselva er brattere enn 45° flere steder, materialet i dalsidene 

består av løsmasser med klart tegn av sideerosjon.  

Oppsprekkingsgraden av bergmassen varierer noe, men bergmassen kan generelt sies å fremstå 

som kompetent, med moderat oppsprekking og rue sprekkeplan for gneisen. Bergflatene i 

skrentene er i hovedsak jevne og avrundet, noe som indikerer svært lav eller ingen steinsprang 

aktivitet siden siste istid. Meisalstranda har et mildt kystklima, men det kan ikke utelukkes at det vil 

være perioder gjennom året der gjennomsnittstemperaturen varierer over og under null grader i 

korte perioder. Bergskrentene i området er vendt mot nordøst. Tine-fryse prosesser antas å være 

aktuell i områder med bart fjell.   

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 45° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 2x2 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner. 

For de potensielle løsneområdene i terrenget over Fredsvik vurderes det at årlige sannsynlighet for 

steinsprang er større enn 1/1000. For det resterende områder foreligger det ikke potensielle 

løsneområder for steinsprang.  
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Figur 207: Bildet viser mulig løsneområde med brattkant over Fredsvik helt sør i Meisalstranda. Det er ingen 

høye bergskrenter i den bratte skråningen.   

Utredning av utløp 

Feltarbeid, kartanalyser og ortofoto er brukt for å finne skredavsetninger. Under feltarbeid er det 

registrert enkelte blokker oppe i terrenget sør for Fredsvik, men opprinnelsen til blokkene er uklar. 

De kan muligens kobles til morenemasser eller være flyttblokker. Terrengformen i området over 

Fredsvika er en fjellside som blir jevnt brattere med spredte brattskrenter med potensielle 

løsneområder helt i toppen før det slaker ut. Terrenghelning er slik at det er potensiale for utløp helt 

ned mot skråningsfoten.  

Alle potensielle løsneområder er modellert med RockyFor3D (Tabell 92) og detaljer for hver 

skredbane er vist i Vedlegg H. Modelleringen gir en 3D- beregning av kinetisk energi, hastighet, 

spretthøyde langs skredbanen, rotasjonshastighet og sannsynlighet for utstrekning. 

Modelleringsresultater er vist i vedlegg D. Dette gir en god indikasjon på hvordan steinsprang vil 

forløpe i terrenget. Resultater fra modellering er brukt sammen kartleggingsresultater i felt, tidligere 

hendelser og faglig skjønn til å vurdere utløp av steinsprang. 
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Tabell 92. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang for området Meisalstranda ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 20% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1 m3 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Resultater fra modellering viser at steinsprangblokker vil stoppe i midtre og nedre del av skråning 

før de når inn i kartleggingsområdet. Resultatene er i samsvar med NGUs løsmassekart som viser 

skredmateriale på midtre og nedre del av skråning. 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Terrenget over deler av kartleggingsområdet og inne i kartleggingsområdet er stedvis brattere enn 

45 grader. Basert på observasjoner i felt, sammen med terrenganalyser og utløpsmodellering 

konkluderes det at årlige sannsynlighet for steinsprang for kartleggingsområdet er mindre enn 

1/5000. 

12.3.2 Snøskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger mye av nordre fjellsiden og et område i sørøst innenfor 

utløpsområdet til snøskred. Aktsomhetskart fra NGI viser at kun mindre deler av 

kartleggingsområdet i nordvest og helt i sørøst er innenfor aktsomhetsområdet for snø og 

steinsprangfare (Figur 202). 

NVEs veileder sier at det kan forekomme snøskred i terreng som er brattere enn 25 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 25 grader.  
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Tabell 93: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Deler av området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Områder er også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- og 

snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

påvirkningsområdet.  

Ja 

Skog Det er både gran, furu og lauvskog i 

vurderingsområdet. Skogen vurderes som så 

tett og stor at den i stor grad er med på å 

utelukke utløsning av snøskred i fjellsiden i 

sørøst. Skogen vurderes ikke som tett nok til å 

kunne bremse eventuelle snøskred i betydelig 

grad.  

Ja 

Årlig snødybde Årlig snødybde er over 0,2 meter.  Ja 

 

Snøskred er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og årlig snødybde vurdert å være en 

aktuell prosess i området.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget er generelt slakt og under 25 grader fra fjorden og gjennom hele kartleggingsområdet. 

Over kartleggingsområdet i fjellsiden innenfor påvirkningsområdet er det enkelte lokale brattere 

skråninger med begrenset areal, hovedsakelig ved ryggen opp til Meisalfjellet. Disse vender mot 

øst med en helning opp til 35 grader. De aktuelle skråningene ligger hovedsakelig over her ved ca. 

500 moh.  

Langs Fredsvikelva i søndre del av området er det terreng med helning opp til 50 grader langs 

begge sider av elvedalen. Sørøst for Fredsvikelva ligger Fredsviklia, en større utholdende skråning 

opptrer over Fredsvika helt sørøst i området, se Figur 208. Fredsviklia er bratt, med terrenghelning 

over store deler av skråning over 30°.  Skråning på Fredsviklia er dekket av tett skog. Skogen i 

Fredsviklia går fra fjorden og gjennom hele løsneområdet og har egenskaper (tetthet og størrelse) 

som vil ha en forebyggende effekt mot utløsning av snøskred. I utløpsområdet er kronedekningen 

på 80-90% for lauvskog og stammetetthet på DBH (16 cm) er <210 trær/hektar. Det vurderes som 

usannsynlig at dette kan være et mulig løsneområde med skog slik den står i dag. Dette er derimot 

et potensielt løsneområde for snøskred uten skog i fjellsiden.  

I kapittel 2.3.2 vises at 3-døgns nysnømaksimum for målestasjonen på Eresfjord (nærmeste 

målestasjon; 14 moh.; måleperiode 1991-2020) er 60 cm. Gjentaksintervall for 1-døgns 

vinternedbør er henholdsvis 86 og 110 cm for 100 og 1000-års intervall, og for 3-døgns 

vinternedbør henholdsvis 152 og 192 mm for 100 og 1000-års intervall (se kapittel 2.3.3). Selv om 

klimadata isolert sett kan antyde betydelig med vinternedbør, så vil trolig bare en mindre del av 

denne komme som snø nær fjorden og i lavere områder. Fjorden vil også påvirke andel nedbør 

som vil komme som snø på Meisalstranda. Alle de kartlagte løsneområdene ligger høyere oppe i 

terrenget enn målestasjonen i Eresfjord. Hovedvindretninger på vinteren er enten fra øst eller 

sørvest. Nedbørførende vind er i hovedsak fra vest eller sørvest. Vurderingene av snøskred i 

Meisalstranda går ut ifra at maksimal snødybde for de høyeste løsneområdene på den nordvestlige 

fjellsiden på Meisalfjellet er mellom 1,5 – 2 m, og mellom 1– 1,5 m på Fredsviklia (grunnet både 

terrenghelning og vindretning).  
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Figur 208: Figuren viser bratthet snøskred for Meisalstranda.  

Det er registrert en snøskredhendelse i området i NVEs skreddatabase. Skredet ble utløst nær 

Meisalvatnet ca. 650 moh. Det antas at snøskred stoppet på platået hvor vannet ligger.  

Tre snøskred hendelser er registrert i mars 2020 på Fredsvibukta, øst for påvirkningsområdet på 

NVEs database. Databasen gir ikke ytterliggere detaljer om hendelsene. Fjellsiden over 

Fredsvikbukta er høyere og brattere enn terrenget innenfor påvirkningsområdet med helning over 

45° på en god del av fjellsiden fra 300 moh. opptil Hoghaugen (ca. 825 moh.). En stor del av 

fjellsiden der ligger ovenfor tregrensen. 

Ifølge lokale informanter var det ikke kjent at det var snøskredaktivitet i området.  

Det vurderes at utløsning av snøskred er lite sannsynlig fra bratte områder i nordvest. Årlige 

sannsynlighet er vurdert som lavere enn 1/1000. Skogdekning på Fredsviklia har en forebyggende 

effekt mot utløsning av snøskred i området. Det vurderes at årlige sannsynlighet for snøskred på 

Fredsviklia er mindre enn 1/5000 med dagens skogforhold. Dersom skog forsvinner årlige 

sannsynlighet økes til å bli større enn 1/1000. 

Utredning av utløp 

Terrenget over kartleggingsområdet i både Fredsvik i sørøst og Meisalfjellet i nordvest er relativt 

jevnt med noe brattere innimellom i fjellsiden. Det er ikke registrert skålformer som kan samle 

større mengder snø. Det er registrert noen mulige løsneområder som har bratthet mellom 30 og 45 

grader og med redusert ruhet i terrenget på begge steder. Hovedvindretninger på vinteren er enten 

fra øst eller sørvest. Nedbørførende vind er i hovedsak fra vest eller sørvest. Dette medfører at det 

vurderes som mulig med snøansamling i leområder i fjellsiden. Terrenget i kartleggings- og 

påvirkningsområdet i Fredsviklia går opp til ca. kote 400 og det er skog helt opp. Løsneområder på 

Meisalfjellet ligger høyt over tregrensen. Det er ingen tegn i fjellsiden som tyder på tidligere 

snøskred i terrenget, verken avsetninger eller tegn på vegetasjon på begge steder. 

Snøskredutløp er modellert fra alle løsneområder med RAMMS:Avalanche. Løsneområdet ligger 

innenfor utredningsområdet.  

I modelleringene som er utført er det benyttet verdier som angitt i Tabell 94. 

Modelleringsparametere for hver skredbane er utredet i Vedlegg H.  
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Tabell 94. Input parametere for RAMMS::Avalanche for snøskred på Meisalstranda. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved bilineær interpolasjon 

Mektighet løsneområde 1-2 m  

Løsnevolum 800 - 202 000 m3   

Skog Nei  

Størrelse Small - Large  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1500 og 1000 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Resultatet av modelleringene viser at snøskred når inn i kartleggingsområdet på Fredsvik. 

Snømassene modellert fra Meisalfjellet stopper før de når kartleggingsområdet. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert skredavsetninger etter snøskred i området, og det er heller ikke kjent at det 

går snøskred av betydelig størrelse i området blant lokalkjente. Tre snøskredhendelser er registrert 

på NVEs skreddatabase øst for delområdet. Det er ingen tidligere spor etter snøskred i området. 

Klimatisk sett er området forholdsvis moderat egnet for snøskred. Selv om det er store 

nedbørsmengder i området vinterstid antas bare noe av dette å komme som snø, og potensialet for 

dannelse av svake lag i snøen med betydelig overlagring er dermed begrenset. Det er likevel tatt 

høyde for utløsning av snøskred med 1 til 2 m bruddkant fra de potensielle løsneområdene som er 

identifisert i nordvest og sørøst. Snøskred som er modellert i nordvest vil i stor grad stoppe utenfor 

kartleggingsområdet, mens i den sørøstlige delen vil snømassene nå inn i kartleggingsområdet.  

Det er skog i potensielle løsneområder i sørøst og skog har slik sett betydning for vurderingen av 

hvor snøskred kan løsne. For løsneområder i nordvestre del av påvirkningsområdet er det ikke 

skog. Usikkerheten knyttet til utløp av snøskred i området er betydelig og vi vurderer at den 

begrensede skogen som er i området ikke vil ha en signifikant bremsende effekt på utløp av 

snøskred, men den vil ha en betydelig forebyggende effekt mot utløsning av snøskred i Fredsviklia.  

Den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred vurderes å være mindre enn 1/5000 lengst 

nordvest i kartleggingsområdet. Helt sørøst i området, i Fredsvik, vurderes årlig nominell 

sannsynlighet for snøskred å være mindre enn 1/5000 for scenarioer med skog. Dersom skogen 

forsvinner, vil årlig sannsynlighet økes til større enn 1/1000. 

12.3.3 Jordskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger store deler av kartleggingsområdet innenfor 

aktsomhetsområdet til jord- og flomskred (Figur 202). Aktsomhetskart viser ofte områder som er 

utsatt mer for flomskred enn for jordskred. Aktsomhetsområder i Meisalstranda er knyttet til 

hovedvannveier i området. 

NVEs veileder sier at det kan forekomme jordskred i terreng som er brattere enn 20 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 20 grader. Løsmassekart fra 

NGU viser at det er løsmasser som morenemasser eller breelvavsetninger i det samme området 

slik at det teoretisk kan gå jordskred i området.  
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Tabell 95: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja 

 

Kriteriene for å vurdere om jordskred er en aktuell prosess i området er oppfylt, slik at 

jordskredfaren i Meisalstranda må utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i området har ganske jevn helning fra fjorden og helt opp til toppen av 

utredningsområdet. Fjellsiden kan karakteriseres som undulerende med varierende helning over og 

under 20 grader. Stedvis er terrenget flatere slik at det stiger med avsatser mellom.  

I midtre del av påvirkningsområde det er sammenhengende morenedekke i fjellsiden. For nordre 

del er det registrert tynt eller usammenhengende morenedekke. Søndre del av området er 

dominert av breelvavsetninger i nedre del av fjellsiden. Observasjoner fra befaring bekrefter at det 

er svært begrenset med løsmasser i fjellsiden over 450 moh. og mange bekkeløp der går direkte 

på berg.  

Kartstudier viser at området dekket av løsmasser hvor terrenget er over 20 grader, generelt ikke 

har spor etter utglidning. Lineære spor etter løsmasse-erosjon er synlige i hele fjellsiden, men 

lineære strukturer kan ikke kobles med raskanter (i toppen) eller vifteformer (på foten).  

Ved Svenslia i den nordlige delen av kartleggingsområdet er det spor etter mer intens erosjon, hvor 

det er dannet flere parallelle forholdsvis dype raviner. Det er også velutviklete vifter koblet til de fire 

hoveddreneringsløpene i området: Svenslielva, Meisalelva, Kvennsetelva og Fredsvikelva. To 

andre elver i nordvest, Oddlielva og Bjerkholeelva, viser kun begynnende tegn av vifteformer på 

sine utganger.    

Det er klare spor etter intens jordskredaktivitet på begge sider av Fredsvikelva. Der har elven 

erodert dypt og bredt ned i løsmassene. Flere ferske bruddkanter er observert på begge sidene av 

elven. Utraste masser vil havne i elven og transportert nedstrøms av elven ved normal 

elvetransport eller flomskred. Eventuelle flomskred vil gå ned til Fredsvik der terrenget flater ut. 

Flomskred oppstår trolig ved at skredmassene forårsaker oppdemming av elven, med påfølgende 

brudd. Antagelig er dette årsaken til det historiske flomskredet i 1743. 

Det er vanskelig å knytte klimaanalyser direkte mot faresoner for jordskred med dagens kunnskap 

[2]. Fjellsiden i hele området er dekket av skog opp til ca. 400 moh. Skogen som er til stede i 

fjellsiden har en viss stabiliserende effekt på løsmassedekket. Røtter binder opp masse og skaper 

stabilitet samt tar til seg vann. Mindre jordskred i området Meisalstranda vurderes å kunne 

forekomme lokalt oppe i fjellsiden i områder hvor helningen er over 35°. Andre aktuelle 

løsneområder for jordskred ligger langs sider av vannførende elve- og bekkeløp, spesielt på 

områder med tykkere lag med løsmasser (spesielt tydelig på Fredsvikelva). Slike tilfeller vil 

sannsynligvis utvikle seg til flomskred.  

Mange av områdene er dekket av skog og annen vegetasjon som reduserer sannsynligheten for 

utløsning av jordskred. Det vurderes at effekten av skogen langs fjellsiden vil redusere 

sannsynlighet for utløsning av jordskred betydelig, og at den årlige sannsynlighet for jordskred 

langs ikke kanalisert deler av fjellsiden er mindre enn 1/5000 med dagens skogforhold. Dersom 

skog forsvinner vil årlig sannsynlighet bli større enn 1/1000. Der det er velutviklede vifter knyttet til 

bekkeløpene er det større årlige sannsynlighet for både jordskred og flomskred. Der vil ofte 
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prosessen starte som jordskred og vil utvikles til flomskred. Årlige sannsynlighet for jordskred i slike 

områder er vurdert som større enn 1/100. Andre elve- og bekkeløp i området vil også bli påvirket 

av jordskred/flomskred. Det vurderes at årlige sannsynlighet for jordskred for slike områder er 

større enn 1/1000.   

Utredning av utløp 

Avsetninger etter jordskred er ikke funnet i området. Men det er flomskredavsetninger i området 

som antagelig har sitt opphav i jordskred langs de bratte elvenedskjæringene. Slike vifter er funnet 

ved Fredsvik, Lia, Kvennset og Svenslia. Selv om det ikke funnet avsetninger koblet til jordskred på 

åpne skråninger i området vurderes prosessen som mulig dersom skogdekning forsvinner i 

området. Dette er spesielt klart på Fredsviklia, øst for Fredsvikelva (se kap. 12.3.2). 

Det er flere løsneområder for jordskred identifisert langs deler av området dekket av løsmasser. 

Modellering fra alle identifiserte løsneområdene er utført med RAMMS: DebrisFlow. 

Løsnemektighet er satt til 1 – 2 m, noe som ikke nødvendigvis er realistisk for et hvert 

løsneområde, men som gir noe konservative løsnevolum. Parametere benyttet i modelleringen er 

listet i Tabell 96 og detaljer finnes i Vedlegg H. 

Tabell 96. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for jordskred i området Meisalstranda. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2x2 og 5x5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1- 2 m  

Løsnevolum 50-1500 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Resultater av modelleringene viser at jordskred har potensiale for å nå inn i kartleggingsområdet 

ved Fredsvik, Lia, Kvennset, Meisalen, Bjerkholen og Finnset. Skredmassene kanaliserer gjennom 

hovedelver og bekker i området og avsettes der terrenget flates ut. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert skredavsetninger etter jordskred på åpne skråninger i området, men det er 

funnet avsetninger for flomskred flere steder. Flomskredavsetninger er også ett indirekte tegn på 

tidligere jordskredaktivitet i området, siden jordskred fra elvesidene i området vil utvikles til 

flomskred. Denne prosessen er spesielt klar på Fredsvikelva. Det vurderes at årlige sannsynlighet 

for jordskred i området er større enn 1/100 i alle elveløp i øst. For andre elve- og bekkeløp i 

området er årlige sannsynlighet vurdert som større enn 1/1000. 

Skog har en forebyggende effekt mot utløsning av jordskred fra fjellsiden. Det vurderes at årlige 

sannsynlighet mot jordskred på fjellsiden med dagens skogforhold er mindre enn 1/5000. Dersom 

skog forsvinner vil årlige sannsynlighet økes til større enn 1/1000. 

12.3.4 Flomskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger store deler av kartleggingsområdet innenfor 

aktsomhetsområdet til jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er brattere 

enn 15 grader. Deler av terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. 

Løsmassekart fra NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå 

jord- og flomskred i området.  
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Tabell 97: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

Utredning av videre skredfare er nødvendig iht NVEs veileder.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er flere registrerte dreneringskanaler som oppfyller kriteriene for helning og muligheter for 

løsmasser. NGUs løsmassekart viser både mektige morenemasser og usammenhengende og 

tynne moreneavsetninger langs hele fjellsiden, samt elv- og breelvavsetninger på flere steder langs 

nedre del av fjellsiden innenfor kartleggingsområdet. Det er i tillegg torv og myr spesielt på platået 

som ligger på toppen av fjellsiden over 450 moh. Det er rapportert om to tidligere historiske 

jordskredhendelser i området. Basert på beskrivelsen i NVEs skreddatabase tolkes det at 

jordskredet i Fredsvik startet som et jordskred som videre utviklet seg til et flomskred. Mange 

observerte bekkeløp i skråningen i og utenfor kartleggingsområdet har påvist berg på bunnen, men 

det er ofte observert løsmasser med varierende mektighet på bekkesidene. Tett forhold mellom 

jordskred og flomskred i området er presentert i 12.3.3. Velformet vifter som indikerer tidligere 

flomskred aktivitet i området er funnet i alle store elver i sørøst, mens elver i nordvest har kun 

begynnende vifteformer. 

Det er beskrevet av NVEs tekniske plan for sikringsarbeid for Storbekken ved Meisal fra 31.okt 

2011 [53] at det ved flom i 2000 og 2003 gjorde Storbekken skade på hus, hager og veger. Det ble 

rundt 2007 bygget et massebasseng ved kote 215 som skal hånd om løsmasser ovenfra og 

motvirke at løsmassene reduserer kapasiteten i bekkefaret nedstrøms. Massebassenget kan sees 

på skyggekart, se Figur 209. Planen fra 2011 gikk ut på å bygge en kanal ved kote 400 for å lede 

vannet over til Meisalelva da denne ble vurdert å ha tilstrekkelig kapasitet. Sweco vet ikke om 

denne ble bygget.  
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Figur 209: Figuren viser massebasseng for å hindre flomskred i elveløp med rød sirkel.  

Det vurderes at flomskred ofte vil starte som jordskred i bekke- eller elvesidene i området. 

Jordskred kanaliseres og utvikles seg til flomskred. Årlig sannsynlighet for flomskred er dermed 

koblet til frekvens av jordskred i området. Det vurderes at årlige sannsynlighet for flomskred for 

elver i østlige delen av området er større enn 1/100. Årlig sannsynlighet for andre bekke- og 

elveløp er vurdert som større enn 1/1000. 

Utredning av utløp 

Vifteformer i området er delvis formet av tidligere flomskredaktivitet. Det er spesielt klar for viften på 

Fredsvik hvor en historisk jord- og flomskred hendelse er registrert i NVEs skreddatabase.  

Det er observert lignende vifteavsetninger i utløpet av alle elver som ligger i øst i området.  

Modellering av flomskred ble utført i RAMMS: Debris Flow for løsneområder i Fredsvik, Anedalen, 

Kvennset, Svenslia og Kallset. Modelleringen av utløpslengder og utbredelse varierer noe basert 

på modellerte volum og friksjonsparametere. Tabell 98 viser parametere benyttet for modelleringen 

og finnes i mer detalj i Vedlegg H.  

Tabell 98. Parametere benyttet i RAMMS:DebrisFlow for flomskred i området Meisalstranda. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2 og 5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 - 2 m  

Løsnevolum 300 – 4 200 m3  

Mu 0,2 – 0,45  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 
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Basert på tidligere hendelser, løsmassekart, helning, feltkartlegging, skyggekart og historiske 

flyfoto, samt modellering av flere løsneområder vurderes flomskred å kunne nå inn i 

kartleggingsområdet. Ofte vil mekanismen består av et jordskred utløst på elve- eller bekkesidene 

som vil utvikles til flomskred. For området Meisalstranda er det ved Fredsvik, Lia, Kvennset og 

Svenslia vurder å ha en årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100 for flomskred. Flomskred i 

Vikabukta vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000.  

12.3.5 Steinskred 

NVEs veileder sier at det kan forekomme steinskred i terreng som er brattere enn 45 grader. Deler 

av terrenget utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 45 grader. Løsmassekart fra NGU og 

observasjoner i felt viser at det er bart fjell slik at det teoretisk kan gå steinskred i området.  

Tabell 99: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Nei 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Terrenget i fjellsiden over kartleggingsområdet stiger slakt oppover og er nesten ikke over 45 

grader i hele påvirkningsområdet. Opp mot Fredsviklia helt i sør stiger terrenget til rett over 45 

grader enkelte steder som kan være løsneområder for steinsprang. Det er for Meisalstranda ikke 

mulig med volum stort nok til at det vil kunne klassifisere som steinskred.  

Fare for steinskred er lavere enn 1/5000.  

12.3.6 Sørpeskred 

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekket. Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet 

gammel snø og lett nysnø, enn i gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området.  

Tabell 100: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Helningskart og skyggemodeller, sammen med flyfoto er brukt for å prøve å identifisere mulige 

løsneområder. Det er ingen typiske områder i Meisalstranda som utmerker seg som ugunstige med 

tanke på snøsamling enten i bekkeløp eller i forsenkninger i terrenget og samtidig forhold for 

vannmetning. Basert på all informasjon om Meisalstranda forventes det ikke noen steder større 

volum av vannmettet snø inn i kartleggingsområdet. Årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred inn 

i kartleggingsområdet med ødeleggende kraft vurderes å være lavere enn 1/5000.  
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12.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet skredfare for området er presentert under, se Figur 210. Meisalstranda har skredprosesser 

som flomskred og snøskred som aktive prosesser. Faresonene som er presentert i samlet 

skredfarekart har tatt høyde for mulige effekter av at flere prosesser kan forekomme i samme 

område. For de ulike skredtypene og begrunnelse for dette se tidligere kapittel.  

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Vedlegg E og i Figur 210. Totalt er det 18 

boligbygninger som er innenfor faresoner, fordelt som vist under:  

- 1 bolig vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 17 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

 

Figur 210: Figuren viser samlet skredfarekart med årlige nominelle sannsynlighet for området Meisalstranda.  

Skog har en forebyggende effekt mot utløsning av både snøskred og jordskred/flomskred i området 

Meisalstranda. Faresoner 1/1000 og 1/5000 for scenario uten skog er utarbeidet for området. 

Faresonene er presentert på vedlegg H.   

12.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Skrid AS har utført skredfarevurdering for tomten på Meisalstrand 380. Sweco har ikke fått en kopi 

av Skrid AS sin rapport. Derfor er det ikke mulig for Sweco å vite om det er avvik i vurderinger. 

Sweco fikk opplysninger at Skrid AS konkluderer i sin rapport at årlige sannsynlighet for skred på 

Meislastrand 380 er mindre enn 1/100. Noen som er i samsvar med Sweco sin vurdering 

presentert her.  

12.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Det er knyttet betydelig usikkerhet til løsneområder for mulige flomskred og jordskred. Opptegning 

av disse er basert på terrenganalyser og løsmasse-forekomster presentert i løsmassekart fra NGU 

samt observasjoner fra feltarbeid. Flere løsneområder ligger på områder dekket av skog. Det er en 

viss usikkerhet knyttet til om dette er reelle løsneområder eller om løsneområdene burde vært 
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større. Det er også knyttet usikkerhet rundt returperioder av ekstraordinære nedbørshendelser som 

vil kunne utløse flomskred. Tett vegetasjon gjør at dronebilder av mulige flomløp og løsneområder 

for både flomskred og jordskred ikke har den informasjonsgraden som er optimal for detaljert 

vurdering. 

For steinsprangfaren er terrenget så slakt at det ikke kan forekomme for store deler av området og 

for området i sørøst der det er bratt nok til å kunne forekomme steinsprang ble området godt 

dekket i felt. Det var i tillegg få registrerte blokker i terrenget. Det vurderes derfor å være liten 

stedsspesifikk usikkerhet knyttet til steinsprangfaren.  

12.3.10 Anbefalte tiltak 

Dagens situasjon er slik at det er ett hus som er innenfor skredsannsynlighet >1/100 for flomskred. 

Tiltak for å redusere sannsynligheten for skred er ledevoll i forbindelse med bekkeløp.  

12.3.11 Andre faremomenter 

Løsmasseuttaket på Fredsvik er stort, har pågått over lang tid og har bratte løsmasseskjæringer. 

Disse skjæringene står med brattere vinkel enn materialets friksjonsvinkel.  

Et annet faremoment er berguttak i Svenslielva. Det er ikke selve uttaket som er faremomentet, 

men masseutlegging av overskuddsmateriale på nedsiden av vegen. Steinblokkene er delvis 

flakige med nedsatt intern friksjon og fyllingen er lagt med så stor vinkel at det stilles spørsmål ved 

fyllingens stabilitet.  

I tillegg til disse to er det bratte løsmasseskåninger mot sjøen på Elvaneset vest for utløpet av 

Fredsvikelva som kan gi lokale utglidninger av løsmasser. 

  



RAPPORT SIDE 277 AV 416  

 
 

13 Område 10 – Midsund 

13.1 Områdebeskrivelse 

Området Midsund strekker seg over omtrent 1,6 km på vestsiden av Otrøya. Kartleggingsområdet 

er bebygd med relativt tett bebyggelse, med eneboliger, næringslokaler, en skole og naust, Figur 

211. Over kartleggingsområdet mot nordøst stiger terrenget opp til toppene Akslahornet (409 moh.) 

og lengre i øst, Digergubben (525 moh.). I sørøst går det en fjellside opp mot Midsundhornet (483 

moh.) og videre oppover mot Trollhesten (621 moh.). Et dalsøkk går opp mellom Akslahornet og 

Midsundhornet, og det ligger i enden av dalsøkket, Midsundvatnet (383 moh.). Bakkelva følger 

dalsøkket fra Midsundvatnet til sjøen sentralt i kartleggingsområdet i Midsund sentrum.  

Fjellsiden mot nordøst er brattest i bunnen og har tydelig skredavsetninger med variabel 

blokkstørrelse i foten av fjellet, samt ur på et parti som strekker seg fra ca. 150-200 moh. På dette 

partiet avtar helningen betydelig. Fra kote 240 og opp mot toppen av Akslahornet er det for det 

meste brattere enn 30°. Videre østover og opp i terrenget mot Digergubben er det relativt flatt, med 

noe helning.  

Fjellsiden mot sørøst er hovedsakelig preget av bratte partier og det ligger ur i bunnen av fjellet. På 

sørvestsiden av dette fjellpartiet går det en rygg oppover mot Midsundhornet, med en overordnet 

helning på maksimum 45°. Fra kote 280 blir fjellpartiet svært bratt, og på toppen av Midsundhornet 

(483 moh.) flater terrenget ut og videre går terrenget slakt oppover mot toppen av Trollhesten (621 

moh.) østover.  

Dalsøkket som skiller Akslahornet i nord fra Midsundhornet i sør har en overordnet helning på 30°-

45°. I Bakkelva er en kraftstasjon. Det observeres også ett bekkeløp nord for Bakkelva og ett som 

drenerer fra noen mindre vann ved Trollhetsen (Figur 211).  

 

 

Figur 211. Oversiktskart over området Midsund. 
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Figur 212. Oversiktsfoto Midsund, sett mot øst. 

 

13.2 Grunnlagsmateriale 

13.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for jord- og flomskred dekker en god del av området, primært i nordlig 

del. NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang dekker øvre (østlige) del av 

kartleggingsområdet over fylkesveg 668. Figur 213 viser aktsomhetskart for området. 

  

  

Figur 213. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) i Midsund er vist under. 

13.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet terrengdata 

fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro. 
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13.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser lokalt steinskred (14.01.2009), jordskred (05.09.2012) utglidning av 

veg (01.10.2017) og steinsprang (30.10.2020), se Figur 214. Eksempelvis var hendelsen i 2009 

ifølge Statens vegvesen [48] «en stein fra jordskråning i Midsund (km 20,4) løsnet og rullet inn på 

vegen. Da det ikke er grøft mellom skråning og vei er dette et problem som sikkert vil oppstå 

igjen.» Hendelsen fra 2017 var ifølge Statens vegvesen «En liten utglidning av jord/løsmasser i en 

vegskjæring».  

I samtale med lokale beboere ble det informert om det som antagelig var et flomskred langs 

Bakkelva, som trolig var en flom i nedre deler og flomskred lenger oppe en gang rundt 1960. De 

lokale informantene var usikre på årstallet. Videre nevnes en utglidning i en hage etter veiarbeid 

ved drenering av vann i 2012.  

 

Figur 214. NVE skredhendelser i området Midsund. 

13.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Det er utført en rekke skredfarevurderinger i Midsund området. Det finnes blant annet en uttalelse 

fra fylkesgeologen [54] fra 1997 i forbindelse med en ny reguleringsplan for Midsund sentrum. Det 

nevnes det at området er utsatt for steinsprang, videre er det også fare for flomskred, sørpeskred 

og snøskred, samt fjellskred i sjeldne tilfeller. I rapporten refereres det til tidligere utført 

undersøkelser under Midsundhornet av NGU (1964) og Universitetet i Bergen (1965), der ble det 

konkludert at området ovenfor riksvegen er skredutsatt og det burde sikres eller fraflyttes. 

Videre er det gjort en skredfarevurdering av tomt i Midsund av Norconsult [55] i 2014 (gnr/bnr. 

50/137) (TEK10) og Norconsult [56] i 2020 (gnr/bnr. 450/27) (TEK17). 

Det finnes også to skredfarevurderinger ca. 500 meter nord for kartleggingsområdet utført av 

Asplan Viak [57] i 2021. De gjelder for gnr/bnr. 450/276 og gnr/bnr. 450/277.  

13.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Det er gjort noen små sikringstiltak i området. Under befaring ble det observert voller med 

varierende høyder, samt enkelte dreneringsgrøfter, blant annet 3 meter høy voll, ca. 70 meter 

sørøst for Utsidevegen 152. Det ble også observert steingarder, som til en viss grad kan fange opp 

små steinsprang. Oppbygning og fundamentering av vollene er ikke kjent, men de vurderes å ha 
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en viss effekt på små steinsprang. Utover dette kjenner ikke Sweco til sikringstiltak mot skred i 

området. Det er ikke utført noen sikringstiltak av NVE i kartlegging- og påvirkningsområdet. 

13.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 for området viser at den dominerende bergarten 

i området er «granittisk gneis, lys relativt ensartet med varierende deformasjonsgrad». Det er også 

en gjennomgående sone av «glimmerskifer, granat-glimmerskifer, glimmergneis, og 

granatamfibolitt» med en bredde på 270-370 meter som skjærer gjennom området med en NØ/SV-

lig trend. Denne trenden er gjennomgående for den vestlige delen av Otrøya.  

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) som hav-, fjord- og strandavsetninger i et 

usammenhengende/tynt dekke over berggrunnen og stedvis også som en sammenhengende 

strandavsetning. Ved skråningsfoten er det kartlagt flere steder med skredavsetninger, et mindre 

område med morene og noen elveavsetninger i forbindelse med Bakkelva. Høyere oppe i terrenget 

er det bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke og noen moreneavsetninger, Figur 215.  

 

Figur 215. Løsmassekart fra NGU for området Midsund. 

13.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen. Historiske flyfoto fra området viser ingen tydelige spor etter 

skredhendelser i tidsrommet det finnes bilder. Ur og steinsprangavsetninger trer tydeligere frem på 

eldre flyfoto enn på nyere fordi terrenget er mer tilgrodd med skog. Det observeres noe hogst av 

skog i et mindre område i den sørligste delen av området i foten av fjellsiden, mellom 2013 og 

2018, Figur 216. Flyfoto over området viser også at deler av uren under Akslahornet er fjernet i 

forbindelse med et masseuttak mellom 1968 og 2018, Figur 217 .  
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Figur 216. Flyfoto fra Norge i bilder [33] viser det er utført hogst av furuskog i bunnen av fjellsiden i den sørlige 

delen av området mellom 2013 og 2018. Bildene er fra datasettene Møre 2018 (øverst) og Møre 2013 

nederst. Området det er gjort hogst i er markert med rød sirkel. 
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Figur 217. Flyfoto fra Norge i bilder [33] viser at deler av uren i området er fjernet mellom 1968 og 2018. 

Bildene er fra datasettene Sunnmøre Ytre 1968 og Møre 2018 (nederst). 

13.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, med noe 

spredt vegetasjon av furu og et lite belte av grantrær i nedkanten av skredmaterialet i bunnen av 

Akslahornet, Figur 218. Tregrensen i området er noe varierende, i den sørlige delen opp mot 

Midsundhornet, ligger tregrensen på rundt 350 moh., og strekker seg stedvis til 400 moh. med 

lokale variasjoner. På nordsiden av området, opp mot Akslahornet, er store deler av fjellsiden bar 

og tregrensen undulerer. Der varierer den fra 150-330 moh. I dalsøkket som skiller Akslahornet og 

Midsundhornet er tregrensen noe høyere, og strekker seg til ca. 370 moh. i den nordlige delen av 
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dalsøkket. Kronedekningen i fjellsiden er relativt ujevn. I uravsetningene er den svært lav 0-10%, 

og langs bekkeløpet er den fra 0-30%, og stedvis i fjellsiden er kronedekningen 80%. 

Stammetettheten med trær med tilstrekkelig diameter (>12 cm) - her benyttes DBH (16 cm), er i 

hovedsak 100-450 trær pr hektar i fjellsiden.  

 

 

Figur 218. Oversiktskart over skog i området Midsund, NIBIO [13]. 

13.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 219. Kartet 

viser at det det er flere drenerende løp fjellsiden.  

Midsundvatnet har et tydelig nedlagsfelt og det drenerer vann ned mot Midsundvatnet fra alle 

kanter. Midsundvatnet ligger oppe i toppen av fjellsiden mellom Akslahornet og Midsundhornet. Fra 

Midsundvatnet drenerer vannet nedover mot Midsund i Bakkelva og ut i Midsundbukta. Før 

Bakkelva starter sjikkelig er det en liten ansamling av vann i et relativt flatt parti mellom 

Midsundvatnet og Bakkelva. Det er plassert en kraftstasjon i fjellsiden ved Bakkelva. 

På sørsiden av Akslahornet er det et mindre fjellvann som også drenerer nedover mot Midsund. 

Dette vannet er foret med vann fra høyereliggende områder i øst og nordøst. Vannet drenerer 

nedover mot området Ytre Midsund og Midsund skole.  

I den sørlige delen av området er det flere drenerende løp. Disse er tilsynelatende ikke foret fra 

noen fjellvann i høyetreliggende områder, men er trolig knyttet til noen mindre vann oppe på 

Trollhesten og snøsmelting. Det sørligste drenerende løpet går i en stor ravine i store deler av 

fjellsiden før det går ut i Midsundbukta.  
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Figur 219. Markfuktighetskart og drenering i området Midsund, NIBIO [46]. 

13.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser.  

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] følger, og kun aktuelle 

skredtyper er utredet videre. 

13.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Tabell 101 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 101. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 
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Potensielle løsneområder er lokalisert i store deler av fjellsiden, de største områdene finnes på 

sørsiden av dalsøkket i fjellsiden opp mot Midsundhornet. Det er også registrert noen mindre 

løsneområder i bratte skrenter ved foten av fjellsiden til Akslahornet og i partiet ovenfor det flatere 

området, rundt kote 240 der helningen tiltar igjen. Sørover i området registreres det noen 

sammenhengende potensielle løsneområder. Den største andelen av løsneområdene ligger under 

tregrensen. Rotsprengning anses ikke som en avgjørende utløsningsfaktor.  

Bergarten i området varierer mellom granittisk gneis og glimmerskifer/glimmergneis/granatamfibolitt 

som har varierende grad av deformasjon, se Figur 220 for deformert bergmasse. Løsneområdene 

finnes i begge bergartstypene, og type bergart er ikke styrende for om det går steinsprang eller 

ikke. Observasjoner fra felt og dronefoto viser tydelig folding mot toppen av Midsundhornet og 

oppsprekking, Figur 220 . Stedvis er graden av oppsprekkingen rektangulær og det kan observeres 

vegetasjon i sprekkene, Figur 221. Det observeres stedvis tilnærmede vertikale og subhorisontale 

sprekkesett, samt områder der bergmassen er massiv, foldet og tydelig foldet. De vertikale 

sprekkesettene er både parallelt til og normalt til fjellsiden, mens det subhorisontale sprekkesettet 

har en helning på ca 50° ut fra fjellsiden. Bergoverflaten i fjellsiden er stedvis glatt og stedvis svært 

ru. Noen steder observeres det også mindre overheng, se Figur 222. 

 

Figur 220. Folding av bergmassen mot toppen av Midsundhornet. 

Oppsprekkingen i berget fører til at partier på for det meste inntil noen få m3, stedvis opptil noen 

titalls m3 kan bli avgrenset og falle ut. Mindre blokk vurderes å ha hyppige utfall, mens større blokk 

trolig løsner noe sjeldnere. Det er også observert enkelte partier i skråningen hvor også større 

blokker kan bli avløst, og disse er nærmere omtalt i kapittelet om steinskred. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner.  
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Figur 221. Sprekkesett nær toppen av fjellsiden. Tilnærmede vertikale sprekkesett og subhorisontale 

sprekkesett med en vinkel på ca. 30° er fremtredende i bergmassen. Rektangulær oppsprekking.  

 

Figur 222. Potensielt løsneområde for steinsprang i den sørvestlige delen av skråningen. Her er det observert 

noe overheng, vertikale og tilnærmet vertikale sprekkesett, ur i bunn.  

Utredning av utløp 

Observerte steinsprangavsetninger antas i stor grad å vise utløpslengdene for tidligere steinsprang 

i området. Det må tas høyde for at enkelte blokker kan være fjernet ved opparbeiding av 

jordbruksareal eller opprydding etter skredhendelser. Det er forholdsvis mange sammenhengende 

avsetninger etter steinsprang i form av urer, både i foten av fjellsiden og i terrenget over.  

Det finnes ur i foten av fjellsiden samt ur i terrenget i den nordlige delen av området. Disse tolkes i 

stor grad å skyldes steinsprang. Det finnes også en vifte langs foten av fjellsiden, denne skyldes 

delvis steinsprang. Under befaring ble det observert steinsprangblokker av varierende størrelser 

som lå på flaten nedenfor urfoten. Blokkene varierte fra 1-10 m3 og har varierende grad av 

vegetasjon på seg. Uren har blokker med varierende størrelse og stedvis stor grad av finstoff. 
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Avsetningene som er observert gir dermed trolig en god indikasjon på utløpslengden for relativt 

hyppige skred, men kanskje ikke for sjeldnere skred som antas ryddet. 

For å vurdere mulige utløp av steinsprang er det gjort steinsprangsimuleringer i Rockyfor3D, Tabell 

102. 

Tabell 102. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang i området Misund ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 0% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 m3) 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Lengst nord i området er urmassene ved foten av skrenten fjernet (masseuttak). Flybilder tatt i 

1968 viser mer eller mindre sammenhengende ur under bergskrenten i hele denne delen av 

kartleggingsområdet. Ur bidrar til demping av steinsprangs energi, men det nye terrengprofilet er 

noe mindre gunstig for lange utløp, med en skarp overgang mellom skrent og flaten under. Alt i alt 

vurderes utløpslengder å være omtrent tilsvarende som for arealene rett mot sør, noe forbi det som 

antas å ha vært urfoten. 

Noen løsneområder ligger også over tregrensen. Kronedekningen i fjellsiden er noenlunde god, 

men stedvis er kronedekningen i fjellsiden <80%. Stammetettheten for DBH (16 cm) er 100-200 

trær/hektar i løsneområdene for steinsprang, for noen områder i utløpsområdet har en DBH (16 

cm) på 200-300 trær/hektar. Tettheten er ikke god nok til å dempe blokker og skogen i 

utløpsområdet har ingen dempende effekt på mindre blokker, selv om den dekker store deler av 

utløsningsområdet og utløpsområdet for steinsprang.  

Modelleringene indikerer at steinsprang vil nå lengst i den sørlige delen av området, nedenfor 

Midsundhornet, der fallhøyden er størst. Blokkstørrelsen som forventes å kunne løsne varierer 

også, noe som trolig har stor betydning for skredforløpet og utløpslengdene. Modelleringene utført i 

Rockyfor3D gir noe informasjon om forventet utløp, men vurdering av utløpslengder baseres i 

størst grad på observerte avsetninger i området. Fremtidige steinsprang ventes i stor grad å nå ned 

til urfoten i de ulike områdene med ur. Ved den store urkjeglen forventes eventuelle steinsprang å 

stoppe på viften, basert på grovhet, størrelse og vinkelen på viften.  

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Som oppsummert i faresonekartet vurderes faren for steinsprang i kartleggingsområdet Midsund å 

være større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 flere steder. Overordnet sett er det lagt stor vekt på 

avsetningene som er observert i felt og fra skyggekart/ortofoto, mens modelleringer er tillagt 

begrenset vekt i dette området.  

I den øvrige delen av området nord for Bakkelva er det som nevnt jevne urmasser som bærer preg 

av primær steinsprangaktivitet, selv om løsneområdene ovenfor også kan indikere at større utfall er 

mulig. Vi vurderer sonen med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100 å gå langs urfoten, 

mens sonene for 1/1000 og 1/5000 går noe lenger ut i et områder hvor det også er enkelte 

steinsprangblokk. 
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På sørsiden av Bakkelva er det observert en større urkjegle, som tolkes å primært stamme fra 

steinsprang, selv om det ikke kan utelukkes større utglidninger og/eller andre skredprosesser 

tilbake i tid. Uren har en tydelig fot og 1/100-sonen er lagt langs denne, mens sonene for 1/1000 og 

1/5000 er lagt utenfor urfoten i et parti med spredte skredavsetninger. En ca. 3 m høy voll ble 

observert under befaring og vurderes å kunne stoppe steinsprang med årlig nominell sannsynlighet 

større enn 1/100 og 1/1000, men ikke 1/5000. En mindre voll rett sør for denne vurderes å kunne 

stoppe skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100, mens 1/1000-sonen kun er noe 

påvirket av denne vollen. 

Sør for urkjelgen er det et parti der det ikke er bebyggelse på oppsiden av fylkesveg 668 (mellom 

Utsidevegen 88 og 106). Her vurderes det å være fare for steinsprang, men også for steinskred i 

form av store enkeltblokk, som vil være dimensjonerende skredtype. Dette er mer utdypet i 

kapittelet om steinskred.  

Fra Utsidevegen 88 og sør til kartleggingsområdets avgrensning er skråningshøyden over området 

avtagende, og det er tydelig både på bergets oppsprekking og mengden uravsetninger at 

steinsprang ikke er like hyppig som lenger nord. Det er imidlertid også her avsetninger etter 

steinsprang og 1/100-sonen er lagt langs disse. Stedvis er det grunn til å tro at eventuelle 

steinsprangavsetninger kan være ryddet på grunn av bebyggelse. Sonene for 1/1000 og 1/5000 er 

derfor til dels fastsatt basert på modelleringer, til dels på observasjoner av antatte steinsprangblokk 

og til dels basert på faglig erfaring. 

Internt i selve kartleggingsområdet er det observert enkelte mindre skrenter på inntil noen få 

meters høyde, samt noen utsprengte skjæringer. Skjæringer er menneskeskapt og er ikke vurdert 

for skredfare som en del av oppdraget. Øvrige skrenter vurderes å være så lave at utfall fra disse 

vurderes å ikke kunne utgjøre betydelig fare for mennesker og/eller bygg og er således heller ikke 

vurdert inn under bestemmelsene i TEK 17 § 7-3.  

13.3.2 Steinskred  

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 103 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 103. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Ved undersøkelse av terrengmodell er det ikke observert lineamenter som åpne sprekker, 

bakskrenter, forkastninger eller innsynkninger som indikerer aktive fjellparti i påvirkningsområdet. 

Slike elementer observeres heller ikke på ortofoto over området eller dronebilder fra befaring. Av 

storskala lineamenter kan det av NGUs raster kart ses at glimmerskiferen er forkastet ned i forhold 

til gneisen. Verken NVEs [39] database over potensielle fjellskred eller NGUs [40] ustabile fjellparti 

indikerer at fjellene i påvirkningsområdet er ustabile InSAR [34] viser heller ikke tydelig 

deformasjon som antyder en trend og betydelig bevegelse i fjellsiden. I tillegg er det og noe støy i 

datasettet.  
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I området nord for Bakkelva kan formen på en av skrentene i et løsneområde antyde at det er 

forholdsvis store volum med berg som mangler, noe som kan indikere tidligere steinskred eller 

fjellskred. Det finnes også dalsideparallelle sprekker i dette området som teoretisk sett kan danne 

glideplan for større utglidninger. Det er imidlertid ikke observert sprekker som vil danne 

sidesprekker og/eller baksprekk i dette området. Det er heller ikke observert avsetninger som tyder 

på steinskred eller fjellskred i underkant av dette partiet. Om det har gått større, sammenhengende 

steinskred/fjellskred herfra tidligere, så er det vanskelig å si noe om omfanget fordi avsetningene er 

fjernet i forbindelse med et massetak i foten av fjellsiden. Flyfoto fra området viser uren før deler av 

den ble fjernet, se Figur 217. Figur 223 viser bilde av området hvor uren har blitt ryddet bort, som 

ble tatt med drone under befaring.  

Ved å se på området i fjellsiden i mer detalj observeres det stor ruhet i det eventuelle glideplanet, 

noe som vil begrense muligheten for utløsning, Figur 224. Sannsynligheten for nye større 

utglidninger fra dette partiet vurderes å være liten. 

 

 

Figur 223. Masseuttak og område hvor ur har blitt ryddet bort. Merk løsmassene i bakkant av uttaket står rett 

og kan forårsake mindre utgliding. 
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Figur 224. Detaljbilde av et potensielt tidligere løsneområde etter steinskred/fjellskred på vestsiden av 

Akslahornet, i skråningen nord for Bakkelva. 

Mellom Utsidevegen 106 og 88 er det observert et parti i berget rundt ca. kote 100-150 hvor berget 

sprekker opp i ganske store partier og hvor det i tillegg er markerte overheng, Figur 225. I 

underkant av dette partiet er det også observert blokk på flere titalls kubikkmeter nesten ned til 

vegen, noe som trolig forklarer hvorfor det ikke er bebygget på oppsiden av vegen her, Figur 

226.Det mulig de store blokkene har rast som et stort steinskred og at de mindre blokkene har 

kommet ned i tiden etterpå. Berget i denne skrenten preges av et sprekkesett som faller om lag 60-

70 grader innover i skråningen, samt et annet som faller ca. 40-50 grader ut av skråningen. Disse, 

sammen med sub-vertikale sidesprekker danner mulighet for å få ganske store blokker som faller 

ut, ettersom sprekkeavstanden i de ulike sprekkesettene er ganske stor i dette partiet. En del blokk 

som kan falle ut vil nok være mindre enn 100 m3, men det er også mulighet for større utfall. Basert 

på både sprekkemønster og avsetningene i underkant virker det å være en jevnlig prosess at det 

kommer store utfall fra denne skrenten og det forventes nye utfall også i fremtiden. 

Figur 225. En skrent ved om lag kote 100-150 i skråningen mellom Utsidevegen 88 og 106. Det er tydelig 

oppsprukket berg her i et overheng som forventes å kunne danne utfall av store steinblokker i fremtiden. 
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Figur 226. I skråningen mellom Utsidevegen 88 og 106 er det observert en uravsetning bestående av blokk på 

flere titalls, stedvis flere hundre kubikkmeter. Blokkene er observert forbi kraftlinja og langt ned mot vegen. 

For øvrige deler av fjellsiden over kartleggingsområdet vurderes steinskred å være lite 

sannsynlig/uaktuelt som følge av bergets oppsprekking og øvrige faktorer nevnt 

Utredning av utløp 

For partiet under Akslahornet, nord for Bakkelva vurderes sannsynligheten for nye steinskred å 

være mindre enn 1/1000, og faresonen er dekket av 1/5000 sonen for steinsprang.  

For partiet mellom Utsidevegen 88 og 106 forventes det nye utfall av store steinblokk i fremtiden. 

Det kan ikke utelukkes at fremtidige utfall kan bli både flere hundretalls og kanskje også over tusen 

kubikkmeter. Basert på den forholdsvis begrensede høyden på skråningen og avsetningene som er 

observert, fremstår det som mest sannsynlig at nye utfall i stor grad vil ha skreddynamikk tilnærmet 

likt steinsprang. Det vil si at det forventes at skredets utløp i relativt liten grad vil oppføre seg som 

en massestrøm og primært vil det bestå av større og mindre blokk som kun i begrenset grad 

interagerer med hverandre. Det forventes heller ikke betydelig grad av medrivning av eksisterende 

urmasser, selv om dette ikke kan utelukkes å kunne skje til en viss grad. Det vil eventuelt ha noe 

bremsende effekt på bergmassen. Avsetningene som er observert tolkes å være resultatet av 

gjentatte utfall, og fremtidige utløp vurderes å ha tilsvarende utløpslengder som det som er 

observert for avsetningene. 

Øvrige partier i skråningen vurderes å ikke ha stor nok sannsynlighet for utløsning av steinskred til 

at eventuelle utløpslengder er relevant å vurdere. 

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer den årlige nominelle sannsynligheten for steinskred i kartleggingsområdet er større enn 

1/100, 1/1000 og 1/5000 for et område mellom Utsidevegen 88 og 106. Utløpslengder er i stor grad 

fastsatt basert på observerte avsetninger, da prosessen med store utfall fra skrenten her forventes 

å være forholdsvis jevnt pågående. 1/5000-sonen er tegnet nesten ned til vegen. 

For øvrige deler av skråningen, inkludert et potensielt eldre løsneområde for steinskred/fjellskred 

under Akslahornet, vurderes den årlige nominelle sannsynligheten for steinskred å være mindre 

enn 1/1000.  

13.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  
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Tabell 104 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 104. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- 

og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i 

vurderingsområdet, men også noe 

barskog. Skogen vurderes ikke 

tilstrekkelig til å hindre utløsning av 

snøskred. Skogen vurderes ikke som tett 

nok til å kunne bremse eventuelle 

snøskred i betydelig grad.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Fra et rent topografisk perspektiv finnes det en rekke potensielle løsneområder som er både bratte 

nok og som har jevn nok overflate til utløsning av snøskred. Det er heller ikke tilstrekkelig skog i 

disse områdene til å fullstendig hindre eventuell utløsning. 

Vi vurderer imidlertid at de klimatiske forholdene som skal til for å få utløst snøskred vil opptre 

svært sjeldent i skråningene over Midsund og at utløsning av større snøskred med rekkevidde ned 

mot kartleggingsområdet er lite sannsynlig.  

I kapittel 2.3.2 er målestasjonen på Gjemnes ligger 990 moh. og vindretningen vil ikke styres av 

topografien i området. For Gjemnes er den primære vindretning fra vest og nordvest og sørøst. 

Erfaringsmessig er det på Nord-Vestlandet også ofte den nordvestlige vinden som fører med seg 

kald luft og nedbør i form av snøfall, mens de sørvestlige og sørlige vindene ofte er mildere og gir 

nedbør i form av regn. Ettersom årsmiddeltemperaturen er over frysepunktet året rundt vil det bare 

være en viss andel av nedbørshendelsene også i vinterhalvåret som faktisk gir snø avlagring. Og 

av disse igjen vil det også bare være en andel hvor det er et snødekke i underkant som er egnet for 

utløsning av snøskred.   

Fjellsiden i Midsund området er eksponert mot vest. Gitt at den snøførende vinden i området 

kommer fra nordvest er det mindre sannsynlig at det vil vindpålagres snø i løsneområdene i 

fjellsiden.  

Det er ikke kjent at det har løsnet snøskred i historisk tid som har gått inn i kartleggingsområdet, og 

lokalkjente har opplyst at dette ikke normalt forekommer. Det er heller ikke i stor grad observert 

spor etter hyppige snøskred. 

Samlet sett vurderer vi basert på klimaet og eksposisjonen på fjellsiden at sannsynligheten for 

utløsning av snøskred med skadepotensiale inn i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000.  

13.3.4 Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området? 

Tabell 105 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 
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Tabell 105. Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke og mye bart 

fjell 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det finnes en rekke partier i skråningen over kartleggingsområdet som har tilstrekkelig bratthet til å 

kunne utløse jordskred, men det er kun et begrenset antall steder hvor det også finnes løsmasser 

av tilstrekkelig mektighet til at eventuelle jordskred blir av betydelig størrelse. De største aktuelle 

løsneområdene finnes rundt Bakkelva, men jordskred herfra vil gå ned i selve elveløpet og vil trolig 

opptre som flomskred i det de når kartleggingsområdet. I felt er det observert et konkret eksempel 

på enten et mindre jordskred eller et erosjonssår i disse løsmassene, Figur 227.  

Også langs et bekkeløp som går ned helt sør i kartleggingsområdet kan det løsne jordskred som vil 

kanaliseres i bekkeløpet og som trolig går over til å være et flomskred. Jordskred som løsner og 

går over til å følge bekkeløpene er nærmere omtalt i kapittelet om flomskred. 

 

Figur 227. Spor etter et jordskred eller et erosjonssår i løsmassene langs Bakkelva. Bildet er tatt mot øst. 

Øvrige løsneområder i det bratte terrenget over kartleggingsområdet vurderes å være forholdsvis 

små og i stor grad er løsmassene urmasser, men det kan ikke utelukkes at det kan løsne mindre 

jordskred fra enkelte av dem. 

I selve kartleggingsområdet er det enkelte bratte skråninger med løsmasser. Vi har merket av disse 

områdene på kartet som faremomenter, men vurderer ikke at det kan komme gjentakende 

jordskred som det er logisk å gi en årlig nominell sannsynlighet for i disse skråningene. Ved 

eventuell bygging eller andre inngrep nært på disse skråningene anbefales geotekniske 

vurderinger av stabilitet.  
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Det er registrert et jordskred 05.09.2012 på gnr/bnr. 450/24 på nedsiden av fylkesvegen i Midsund. 

Etter samtale med lokale kom det frem at jordskredet ble utløst i forbindelse med veiarbeid. Det ble 

utført graving under fylkesveg 668, og det skulle skiftes masser under veien og legges inn en ny 

stikkrenne. Det ble ikke lagt inn stikkrenne samme dagen, det ble isteden gravd igjen og det skulle 

gjøres på et senere tidspunkt. Jordskredet ble utløst senere samme dag. Det var ingen drenering 

under veien på dette tidspunktet og trafikken gikk som vanlig. Figur 228 viser jordskredet på stedet. 

Løsmassene i området det gikk jordskred er primært av marin strandavsetning [4], finkornig og 

godt sortert og helningen i terrenget er <35°. Det er grunn til å anta at helningen var brattere etter 

gravingen. Klimadata fra seklima [5] viser at data fra målestasjonen på Rekdal har gjennomsnittlig 

døgn nedbør på 8,9 mm mens stasjonen på Hildre har en gjennomsnittlig nedbør på 16,6 mm 

datoen skredet skjedde (05/09/2012). I uken før jordskredet var den gjennomsnittlige døgn 

nedbøren for målestasjonen på Hildre 9,4 mm/døgn. I de mest regntunge dagene i forkant var 

nedbøren 17,8 mm/døgn (31.08.2012) 16,3 mm/døgn (2.09.2012) og 16,6 mm/døgn (05.09.2012) 

for samme stasjon. Det var med andre ord vann i løsmassene på dette tidspunktet. Hendelsen er 

som sagt utløst av menneskelige inngrep, og vurderes å ha begrenset relevans for vurdering av 

naturlig utløste skred.  

 

Figur 228. Jordskred etter veiarbeid i Midsund 07.09.2021 [58]. 

Klimatiske påvirkninger på jordskred er fyldig omtalt i en FOU-rapport utført for NVE [38], men det 

gis i begrenset grad konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig 

nominell sannsynlighet for skred. Det er ikke gjort noen konkrete vurderinger knyttet til 

terskelverdier for jordskred i området, annet enn at det ikke kan utelukkes. 

Utredning av utløp 

Jordskred som løsner langs bekkeløpene vil som nevnt kunne nå området, men er tolket å være 

flomskred når de treffer kartleggingsområdet og omtales derfor i kapittelet om flomskred.  

En rekke andre potensielle løsneområder er identifisert i skråningen, og det som er tegnet i 

registreringskartet er å anse som eksempler på mulige løsneområder. Fellesnevneren for 

løsneområdene er imidlertid at de er forholdsvis små, og jordskred som eventuelt løsner fra dem 

forventes dermed også å ha et ganske begrenset volum.  

Det er gjort modellering av jordskred i RAMMS: Debris Flow fra en del potensielle løsneområder 

(Tabell 106) disse er vist i detalj i Vedlegg H. Foruten skredene som vil følge Bakkelva eller 

bekkeløpet helt sør i kartleggingsområdet vil modellerte jordskred i stor grad gå ned i store 

uravsetninger. I slike masser forventes jordskred å stoppe relativt raskt opp, selv ved forholdsvis 

bratt helning, ettersom vanninnholdet i skredet i stor grad vil kunne absorberes inn i urens hulrom. 

Dermed vil slike mindre jordskred trolig raskt miste fart når de møter urmasser.  
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Det er heller ikke observert noen avsetninger i området som tyder på at jordskred er en aktiv 

prosess (utenom langs nevnte bekkeløp omtalt i flomskredkapittelet).  

Helningen er større enn 30° i store deler av fjellsiden Det går flere drenerende vannveier i 

fjellsiden. Det er ikke observert skredavsetninger etter jordskred annet enn hendelsen fra 2012. 

Langs fjellsiden er det raviner som vil kanalisere eventuelle masser.  

Modelleringen viser at massene kanaliserer seg i ravinene i fjellsiden og følger etablerte løp 

nedover der de finnes. Scenarioet er annerledes for jordskred som utløses i ravinen i det bebygde 

området nedenfor fjellsiden. Der vil hastigheten på eventuelle skred variere fra 2-10 m/s alt etter 

avstand fra løsneområdet.  

Tabell 106. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for området Midsund. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 500-2500 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at jordskred kan forekomme i skråningen over kartleggingsområdet. Det er kun langs 

etablerte bekkeløp større jordskred kan forekomme og der vil de gå over til å være flomskred.  

For øvrige deler av skråningene vurderes det at mindre jordskred kan løsne, men at disse enten vil 

stoppe før de når kartleggingsområdet, eller ha svært korte utløp. Den årlige nominelle 

sannsynligheten for jordskred inn i kartleggingsområdet vurderes å være mindre enn 1/100, men 

større enn 1/1000 og 1/5000. Utløpslengdene vil begrenses av urmassene i området og faresoner 

for jordskred vil derfor være svært underordnet i forhold til steinsprang.  

Inne i selve kartleggingsområdet er det enkelte bratte skråninger med løsmasser, primært langs 

nedre del av Bakkelva. Disse er markert i kartet, men må vurderes geoteknisk med tanke på 

erosjon/stabilitet. En kjent jordskredhendelse fra 2012 vurderes å være utløst av menneskelige 

inngrep og det er ikke tegnet faresoner rundt arealet berørt av dette skredet. 

13.3.5 Flomskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området? 

Tabell 107 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 
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Tabell 107. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Langs Bakkelva og en mindre bekk helt sør i kartleggingsområdet er det vurdert å være potensiale 

for utløsning av flomskred, enten direkte i bekkeløpet eller som følge av jordskred som går inn i 

bekkeløpet og som fører til med medrivning av masser nedover. Klimatiske påvirkninger på 

jordskred diskuteres i FOU-rapport utført for NVE [38], men gir i begrenset grad konkrete føringer 

for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for skred. 

Ved Bakkelva er det som nevnt i kapittelet om jordskred observert spor etter erosjon eller mindre 

jordskred i de høyereliggende delene av dreneringsområdet. Under befaring ble det også observert 

flomskredavsetninger og antydning til leveér på en vifte der hvor Bakkelva kommer inn i 

kartleggingsområdet over bebyggelsen. 

Det er lite skog i de potensielle løsneområdene for flomskred og den skogen som finnes langs 

bekkeløpene vurderes å ikke ha noen vesentlig betydning for utløsningssannsynligheten.  

Utredning av utløp 

Som nevnt er det observert avsetninger som tolkes å stamme fra flomskred og/eller flom langs 

Bakkelva der hvor denne kommer inn i kartleggingsområdet. Avsetningene består av mye blokk rett 

i underkant av en mindre skrent/foss, men også antydninger til leveer og blokker som utgjør en 

vifteform i øvre del av terrenget under skrenten/fossen. Lenger ute er viften slak, og har helning på 

rundt 5°, og her er det ikke observert blokk eller grove avsetninger. 

Under befaring ble det fortalt av lokale at Bakkelva flommet over på 50-tallet og det lå vann og 

finere sedimenter på flaten/jordene. Det er usikkert om dette kun var en flom eller om det kan ha 

vært restene av et flomskred som stoppet rett i underkant av fossen.  

Det er gjort modellering av skred langs Bakkelva i RAMMS: Debris Flow (Tabell 108). 

Modelleringene som er utført antyder utløp omtrent tilsvarende observerte avsetninger, mer 

forholdsvis høye hastigheter frem til rett i underkant av skrenten/fossen, og avtagende hastighet 

lenger ute på viften. Det antas at alle modelleringene for jordskred langs Bakkelva vil gå ned i elva 

og oppføre seg som flomskred nedover. Modelleringen for jordskred anses dermed som gjeldende 

og er representativ for flomskred. Det er likevel tegnet inn et teoretisk løsneområde for flomskred i 

Bakkelva som en illustrasjon.  
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Tabell 108. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 500-2500 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Langs bekken i terrenget/ravinen over den sørligste delen av kartleggingsområdet er det ikke 

observert sikre spor etter flomskred eller jordskred, men det finnes en antydning til en vifteformet 

avsetning i terrenget rett over vegen her. Denne kan skyldes jordskred/flomskred, men det kan ikke 

utelukkes helt at det bare er vanlig massetransport i bekken som har dannet denne viften. 

Løsneområdet for flomskred er tegnet inn i toppen av ravinen, men det antas at modelleringen for 

jordskredet noen meter over er representativ her også. Modelleringer indikerer at hastigheten vil 

avta betydelig der terrenget flater ut rett over veien, men at slam/finstoff trolig kan gå noe lenger.  

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at flomskred (i enkelte tilfeller utløst av jordskred) kan nå inn i kartleggingsområdet med 

årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Flomskred kan nå området ved 

Bakkelva og langs en bekk helt i sør. Begge steder indikerer både avsetninger og modelleringer at 

hastigheten på skred vil stoppe raskt opp inne i området, mens slam og finstoff kan nå lenger ut. 

Sjeldnere og større hendelser kan også ha lenger utløp med grovere masser, og det kan ikke 

utelukkes at enkelte avsetninger er ryddet/endret. 1/1000 og 1/5000-sonene er tegnet deretter med 

noe lengre utløp enn de groveste avsetningene som er observert, men disse sonene er beheftet 

med en viss usikkerhet. Sonene er tegnet basert på der vi vurderer at flomskred med ulik hyppighet 

kan ha betydelig skadepotensiale. Det forventes dermed at slam og finstoff kan ha påvirkning 

utenfor de opptegnede sonene, men ikke ha betydelig skadepotensiale. 

13.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 109 viser en vurdering av skredtypen som en 

aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Tabell 109. Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Ja 
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Det er ikke observert sørpeskred i området eller andre steder i nærheten. Geografisk og 

topografisk plassering av området, samt klimatiske data tilsier at det ikke typisk går sørpeskred her. 

Det er heller ikke observert spor på befaring som tilsier det. 

Sørpeskred anses ikke som en aktuell skredtype i området.  

13.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

 

I delområdet Midsund er det samlet sett steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred som er 

aktuelle skredtyper i området. Basert på observasjoner i felt, samtaler med lokale og bruk av 

dynamiske modeller vurderer vi steinsprang som dimensjonerende skredtype i store deler av 

området, mens steinskred og flomskred stedvis er dimensjonerende skredtype. Jordskred er en 

reell skredprosess enkelte steder i fjellsiden, men ikke være dimensjonerende noen steder da de 

enten kanaliseres inn i flomskredløp eller går inn i steinsprangurer og bremses opp. Snøskred 

vurderes ikke som en reell skredprosess på grunn av klimatiske forhold og vindeksponering av 

fjellsiden. Sørpeskred er ikke vurdert som aktuelt. Skredtypene påvirkes ikke av skogen i vesentlig 

grad. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 229. Totalt er det 7 boligbygninger som ligger 

innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 7 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 229. Faresoner i området Midsund. 

Faresonene er vist i vedlegg 10E, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 10C 

og modelleringer vist i vedlegg 10D. Faresonene i vedlegg 10E forutsetter ikke skog.  
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13.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er utført tidligere skredfareutredninger i området som Sweco kjenner til. Det tas kun hensyn til 

vurderingene fra de som er utført med TEK10/17 som standard, siden disse har samme grunnlag 

som denne skredfareutredningen i bunn. Det er ikke avvik mellom tidligere skredfarevurderinger og 

Swecos vurdering fra 2021.  

13.3.9 Andre farer 

I selve kartleggingsområdet er det enkelte bratte skråninger med løsmasser. Disse er merket på 

kartet som faremomenter. Skråningene er ikke gitt en årlig nominell sannsynlighet for skred, siden 

det ikke vurderes at det kan komme gjentakende jordskred her.Ved eventuell bygging eller andre 

inngrep nært disse skråningene anbefales geotekniske vurderinger av stabiliteten til respektive 

skråninger. Det kan også vurderes eventuelle sikringstiltak mot flom her i samarbeid med ingeniør.  

For masseuttaket anbefales det å gjøre geotekniske utredninger hvis det skal gjøres tiltak i 

nærheten av området. Løsmasseskråningene kan være ustabile. Området inngår i 100års sonen.  

13.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Vurderingen av steinsprang som er dimensjonerende for størsteparten av området vurderes å 

være ganske sikker da det er betydelige avsetninger i området som gir gode indikasjoner på 

tidligere utløp. Vurderingen av steinskred har noe usikkerhet med tanke på frekvens og utfall av 

større volumer.  

Vurderingen av snøskred er beheftet med en viss usikkerhet, men vi vurderer det som ganske 

sikkert at ikke skredtypen er dimensjonerende, selv om den skulle være mer aktuell enn vi 

argumenterer for. 

Tilsvarende er vurderingene av jordskred og flomskred noe usikker, da det er få spor etter disse 

skredtypene, og eventuelle avsetninger kan være overskrevet av steinsprangavsetninger som trolig 

forekommer hyppigere. Det er også knyttet en viss usikkerhet til i hvor stor grad eventuelle 

flomskredavsetninger lenger ute på markene kan være ryddet bort. 

Dette er et bebygd området, noe som alltid medfører en viss usikkerhet knyttet til både hvilke 

inngrep som er gjort og som kan påvirke skredfaren, og til eventuelle avsetninger som er fjernet. 

Det kan være steder inne i området hvor det kan oppstå fare for utglidninger av berg og/eller 

løsmasser som følge av menneskelige inngrep. Erosjon langs vassdrag, spesielt Bakkelva 

medfører også en viss usikkerhet.  

13.3.11 Anbefalte tiltak 

Sweco anbefaler å ikke hinder drenering i området. Det er ikke behov for sikringstiltak for å 

tilfredsstille krav om sikkerhet til TEK 17 §7-3 i området. Eventuelt anbefalte tiltak vurderes ved nye 

reguleringer i området.  

13.3.12 Andre farer 

Opstadhornet ligger øst for Midsund på sørsiden av Otrøya. Dette er et fjellområde som er vurdert 

av NGU og instrumentert, og overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er vurdert 

og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 

sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. For området Midsund viser vurdering av NGU at det 

vil bli påvirket av flodbølge ved en eventuell utrasing av Opstadhornet. 
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14 Område 11 – Ræstad 

14.1 Områdebeskrivelse 

Området Ræstad strekker seg over omtrent 2 km på nordsiden av Otrøya Figur 230 og Figur 231. 

Det er spredt bebyggelse innenfor området, primært bestående av eneboliger samt enkelte 

landbruksbygninger og naust. Over kartleggingsområdet går det i sør en fjellside opp til toppene 

Manfjellet/Njupen (668 moh.), Kløvhaugen/Bendsethornet (550 moh.) og Staken (375 moh.). 

Denne fjellsiden er for det meste rundt 30-45° i nedre del, mens den i øverste del for det meste er 

brattere enn 45°. I selve kartleggingsområdet er terrenget ganske slakt, men med et markant 

knekkpunkt der skråningen tiltar i sør. 

 

Figur 230. Oversiktskart over området Ræstad. 

 

Figur 231. Oversiktsbilde fra drone over den sentrale delen av området Ræstad, sett mot sør. 
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14.2 Grunnlagsmateriale 

14.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred og for steinsprang dekker mesteparten av både 

påvirkningsområdet og kartleggingsområdet. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker 

også en god del av området. NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av dekker øvre 

(sørlige) del av kartleggingsområdet, men som spesielt i vestre del av området stopper forholdsvis 

nært skråningen. Figur 232 viser aktsomhetskart for området. 

  

  

Figur 232. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på Ræstad er vist under. 

14.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet terrengdata 

fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro. 

14.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser en skredhendelse med relevans til området. Denne fant sted 14. 

november 1938, Figur 233. Teksten under er registrert om hendelsen i skreddatabasen til NVE, og 

hendelsen er i tillegg omtalt i flere artikler på nett [35, 36].  

«På Kløvhaugen, Otrøy (Otterøya), var ei stor fjellblokk øvst i Nakken, ca. 400 m ovanfor 

Ræstad-gardane. I 1936 då statsgeolog Bugge på dette og fann sprekker med djupne på 25 

m, 1 meter breie. Måleboltar synte av her ikkje var rørsle, og først etter 1 ½ år utan resultat, 

viste det seg at målingar likevel hadde 3, 5 cm utviding, men truleg var dette ein målefeil. 

Folket vart likevel så uroa at ein bestemte seg for å sprengje knausen bort, noko som skjedde 

kl. 12.00 14. november 1938, med 1100 kg dynamitt. Mykje folk (600 personar) møtte opp, 

fylkesmannen, media, NRK-filmteam osv., men det vart lite dramatikk då uver og tåke ødela 

sikta, og alt smuldra fort i sund og vart stansa av steinura under, ikkje ein stein nådde 

fylkesvegen eingong. Berre noko skade på skog. Samla volum ca. 30-40 000 m3.» 
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Figur 234 viser Kløvhaugen før sprengning.  

I tillegg finnes det en hendelse som er registrert om lag 100 m øst for kartleggingsområdet 

Lunheim, men som også ligger ganske nær kartleggingsområdet Ræstad. 

1500 År? Segn: Midsund. På Rørset (Ræstad) på utsida av Otterøya ligg store steinar og 

segna fortel at for mange hundre år sidan rasa ein heil fjelltopp ned og fylte opp og øydela ein 

heil gard her. Også vandresegna om barnet som gret og ein hane som gol inne i 

steinmassane, utan at ein kunne gjere noko med det. […].  

 

Figur 233. NVE skredhendelser i området Ræstad. 

I samtale med lokale beboere har det ikke fremkommet ytterligere opplysninger om 

skredhendelser. Det blir imidlertid opplyst at det gikk flom i elva som går inn i kartleggingsområdet 

lengst vest for om lag 10-15 år siden. Flommen skjedde i forbindelse med intens nedbør på 

anslagsvis 100 mm og det skjedde i tillegg noe oppdemming på grunn av et tre som falt ned i elva.  

Ut over dette er det også funnet informasjon om en skredhendelse som er nevnt i kapittelet om 

flyfoto. 
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Figur 234. Bilde av Kløvhaugen før utsprengning [59].  

14.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

14.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Sweco kjenner ikke til noen eksisterende skredsikringstiltak i området. Det finnes heller ikke noen 

sikringstiltak registrert i NVEs sikringstiltak database. 

14.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som «grovkorna granittisk gneis, 

augegneis, gneisgranitt».  

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) som marine strandavsetninger. I den øvre, sørvestlige delen 

av kartleggingsområdet er det kartlagt morenemateriale og enkelte partier med skredavsetninger 

fra steinsprang og snøskred. I den øvre delen av kartleggingsområdet i øst er det kartlagt 

skredavsetninger fra steinsprang og snøskred. Ytterkanten av skredavsetninger er på nedsiden av 

Kløvhaugen/Bendsethornet er markert som «front av fjellskred» i de kvartærgeologiske kartene. 

Skråningen over kartleggingsområdet er kartlagt som bart fjell, Figur 235.  
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Figur 235. Løsmassekart fra NGU for området Ræstad. 

14.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen.  

En løsmasseskredhendelser som er synlig på flyfoto fra 2006 vises ikke på flyfoto fra 1968, og må 

således ha skjedd i dette tidsrommet. Avsetningene er tydelige i øvre del av skråningen, men det 

går ikke klare skredspor ned til selve kartleggingsområdet, Figur 236.  
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Figur 236. Flyfoto fra Norge i bilder viser at det har gått et løsmasseskred i skråningen over den sørvestlige 

delen av området en gang mellom 1968 og 2006. Bildene er fra datasettene Midsund 2013 (øverst) og 

Sunnmøre Ytre 1968 (nederst). 

14.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, men med 

noen innslag av granskog og furuskog, Figur 237. I den sørvestlige delen av området er skogen 

forholdsvis tett i den nedre delen av skråningen opp til omtrent kote 300, for det meste med 

kronedekning over 80%. Sentralt i området er det partier uten skog i den grove ura, med også her 

stedvis noe skog med kronedekning rundt 20-80%. I den nordøstlige delen av området varierer 

tettheten på skogen en del, det er partier med kronedekning over 80%, men også en del partier 

med mindre tett skog. Stammetettheten av trær med tilstrekkelige diameter (>=12 cm), er i all 

hovedsak mindre enn anbefalingene for å hindre utløsning av snøskred. 
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Figur 237. Oversiktskart over skog i området Ræstad, NIBIO [13]. 

14.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 238. Dreneringen til 

delområdet ved Ræsted har i hobedsak sitt utpsring fra fjellsiden over ormådet. Fjellsiden drenere  av mange 

paralelle løp ned siden, spres noe i viftefomasjonen ved skråningsfoten før de renner i mer eller mindre 

parallele løp gjennom kartleggingsomådet.  Lengst i vest renner Ræstadelva gjennom kanten av 

kartleggingsområdet. Denne har sitt utspring fra Ræstadvatnet (203 moh.) og drenere en mindre botndal. I 

gjennom kartlggingsområdet følger Ræstadelva et merkert nedskåret løp.   

 

 

Figur 238. Markfuktighetskart og drenering i området Ræstad, NIBIO [46]. 
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14.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser.  

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] følger, og kun aktuelle 

skredtyper er utredet videre. 

14.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Tabell 110 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 110. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

I felt er mulige løsneområder for steinsprang primært undersøkt fra drone pga. krevende adkomst. 

De tydeligste og største løsneområdene for steinsprang finnes over den nordøstlige og sentrale 

delen av området. Over den sørvestlige delen av området er det også enkelte skrenter, men de er 

ikke like høye og bratte.  

Som nevnt er berggrunnen i området kartlagt av NGU som «grovkorna granittisk gneis, augegneis, 

gneisgranitt». Det er observert to tilnærmet vertikale sprekkesett som står omtrent normalt på 

hverandre (Figur 239). Det ene har orientering nordvest-sørøst, i stor grad innover i bergskrentene. 

Det andre går i større grad parallelt med bergskrentene, med orientering nordøst-sørvest og et fall 

mot sørøst på ca. 70-80. Det er også observert dalsideparallelle sprekker (eksfoliasjonssprekker) 

med orientering nordøst-sørvest og fall på om lag 40-60 grader mot nordvest, men disse er ikke 

like fremtredende i bergmassene. I tillegg er det observert enkelte svakt hellende sprekker med fall 

mot sørøst (inn i bergmassene) som sammen med de to vertikale sprekkesettene stedvis danner 

overheng. Egenskapene til berget som er observert varierer noe innad i området. Spesielt i den 

nordøstlige og sentrale delen av området er det observert både tydelig avgrensede blokk og 

sprekkesett som gjør at bergpartier kan bli avløst. Størrelsen på avløste partier vil variere noe fra 

skrent til skrent, men det forventes stedvis at blokker på flere titalls kubikkmeter kan løsne. 

Sprekkesettene muliggjør også utløsning av større partier (omtalt i kapittelet om steinskred), 

spesielt ved Kløvhaugen/Bendsethornet sentralt i området.  
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Figur 239. Potensielle løsneområder for steinsprang i øvre del av skråningen nordøst i området. Her er det 

observert noen tilnærmet vertikale sprekkesett som er ganske fremtredende i bergmassene, samt noen 

overhengende blokker. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Dette 

vurderes å i stor grad representere de reelle løsneområdene for steinsprang, selv om det kan være 

noen mindre avvik. Skrenter mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men 

disse ansees å være lite vesentlige for fastsettelse av faresoner.  

Utredning av utløp 

Det er observert store uravsetninger i skråningen over den nordøstlige delen av 

kartleggingsområdet, og disse tolkes i stor grad å skyldes steinsprang. Over den sentrale delen av 

kartleggingsområdet er det en større urkjegle som tolkes å stamme fra både steinsprang og 

steinskred (evt. fjellskred). Over den sørvestlige delen av kartleggingsområdet er det også 

skredavsetninger, men disse skyldes trolig andre skredprosesser også, i tillegg til noe steinsprang. 

De nevnte urene har i stor grad relativt tydelig fot og det er kun i begrenset grad observert 

steinsprangavsetninger utenfor urfoten. Det antas imidlertid at det stedvis er ryddet noe blokk i 

forbindelse med gårdsdrift. Avsetningene som er observert gir dermed trolig en god indikasjon på 

utløpslengden for relativt hyppige skred, men kanskje ikke for sjeldnere skred som antas ryddet. 

Det er gjort modelleringer av utløpslengde for steinsprang i Rockyfor3D (Tabell 111). 

Tabell 111. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang ved hjelp av Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 0% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 m3) 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 
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Modelleringene antyder at steinsprang vil nå lengst i den nordøstlige og sentrale delen av området, 

mens det i sørvest vil være noe kortere utløpslengder. Som forventet vil ikke simuleringer med 

uniform blokkstørrelse og like øvrige parametere klare å gjenspeile at utløpssannsynligheten 

varierer for ulike løsneområder. Blokkstørrelsen som forventes å kunne løsne varierer også, noe 

som trolig har stor betydning for skredforløpet og utløpslengdene. Modelleringene utført i 

Rockyfor3D gir noe informasjon om forventet utløp, men vurdering av utløpslengder baseres i 

størst grad på observerte avsetninger i området. Fremtidige steinsprang forventes i stor grad å 

kunne nå ned til urfoten og i enkelte tilfeller noe lenger. Den store urkjeglen sentralt i området er til 

en viss grad et unntak fra dette; her forventes steinsprang å i stor grad stoppe opp et stykke opp på 

kjeglen basert på dens grovhet, størrelse og vinkel. Steinskred vurderes imidlertid å kunne få 

lengre utløp her (se neste kapittel).  

Skogen i området vurderes å stedvis ha en viss effekt mot steinsprang mindre enn ca. 1-2 m3. 

Skred som er dimensjonerende for faresonene kan være vesentlig større enn dette, og skogen har 

dermed ingen vesentlig betydning for vurderingen av faresonene.  

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at steinsprang når inn i kartleggingsområdet en del steder med høyere årlig 

sannsynlighet enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Utløpslengdene vurderes å være lengst i den østlige 

og sentrale delen av kartleggingsområdet, mens de vil være kortere i sørvest. I den sentrale delen 

av området vil steinskred være dimensjonerende, mens steinsprang i stor grad vil bremse opp før 

de når inn i kartleggingsområdet på grunn av grovheten og størrelsen på uren her.  

I den østligste delen av kartleggingsområdet er 1/5000-sonen tegnet et stykke ut på flaten utenfor 

observerte avsetninger, delvis basert på modelleringsresultater og delvis basert på erfaring fra 

lignende steder. For 1/5000-sonen forventes både flogstein og enkeltblokk med lange utløp å 

kunne spille inn. Det forventes også at enkelte avsetninger kan være fjernet ved rydding. 1/1000-

sonen er tegnet omtrent ved ytterste observerte steinsprangavsetninger. 1/100-sonen er tegnet 

langs urfoten i skråningen. 

I den vestlige delen av området forventes sjeldne flogstein og/eller utløpere å kunne komme noe 

inn i området, men faresonene vil i stor grad være underordnet i forhold til snøskred og jordskred. 

14.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 112 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 112. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det er observert sprekkesett som kan føre til utløsning av ganske store bergpartier, som omtalt i 

kapittelet om steinsprang. Det er også kjent at det tidligere var et potensielt ustabilt bergparti ved 

Kløvhaugen som ble sprengt ned. Sagnet fra 1500-tallet kan stamme fra samme fjellparti (selv om 
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det også kan stamme fra fjellene nærmere kartleggingsområdet Lunheim). Det er ikke observert 

konkrete, større parti i skråningen som forventes å kunne komme i bevegelse i nær fremtid. På 

InSAR-data er det registrert forholdsvis lite bevegelse i skråningen over kartleggingsområdet. De 

fleste punktene hvor det er registrert en svak bevegelse er i områder med antatte løsmasser, og 

representerer kanskje sig i løsmassene. Fjellsiden har en ugunstig orientering for at InSAR 

målingene skal plukke opp deformasjon. Det er mye støy i disse målingene, og det er vanskelig å 

vurdere hvor reelle samtlige av målingene er.  

Avsetningene som er observert i området tyder på at det har gått store steinskred eller fjellskred 

tidligere i den sentrale delen av området under Kløvhaugen/Bendsethornet. Uravsetningen her er 

forholdsvis slak og har svært grove blokker på flere titalls m3 en del steder i forkant. Det kan også 

observeres en viss antydning til en terrasseform som fremstår erodert inn i urkjeglen, noe som kan 

indikere avsetninger fra en tid da havnivået var noe høyere. 

Basert på historikk og bergets oppsprekking kan det ikke utelukkes at det kan komme fremtidige 

steinskred i området, men det er ingen konkrete indikasjoner på parti som fremstår ustabile i dag. 

Utredning av utløp 

Ved utsprengning av Kløvhaugen i 1938 ble det tatt ned om lag 30-40 000 m3, uten at noe av dette 

nådde ned mot vegen eller bebyggelsen. Det skyldes trolig både grovheten til og den forholdsvis 

slake helningen på ura. Eventuelle fremtidige steinskred vil trolig ikke bli av en helt annen 

størrelsesorden enn det nedsprengte partiet i 1938, og det forventes at ikke disse heller vil få utløp 

som er noe særlig lenger enn observerte avsetninger. Vi har derfor heller ikke gjort 

utløpsmodelleringer ved hjelp av dynamiske modeller i dette tilfellet, da usikkerheten vil være stor, 

mens de historiske dataene sammen med observerte avsetninger her gir ganske klare indikasjoner 

potensielle utløpslengder. 

Når steinskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinskred i kartleggingsområdet under 

Kløvhaugen/Bendsethornet er større enn 1/1000 og 1/5000 i den sentrale delen av området. 

1/5000-sonen er trukket noe utenfor de sammenhengende urmassene, da det er observert enkelte 

blokk som antas å stamme fra steinskred/fjellskred her, samt for å ta høyde for eventuell flogstein 

og/eller rydding av avsatte blokk. 1/1000-sonen er tegnet noe inn på uren, da de fleste steinskred 

forventes å stoppe opp før de når urfoten, på lik linje med partiet som ble nedsprengt i 1938.  

I øvrige deler av området vurderes steinskred å være lite sannsynlig. Ingen deler av området har 

større årlig sannsynlighet for steinskred enn 1/100. Utløpslengdene for steinskred vil være lenger 

enn for steinsprang i den sentrale delen av området, og vil derfor være dimensjonerende. 

14.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 113 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 
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Tabell 113. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- 

og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i 

vurderingsområdet, men også noe gran 

og furuskog. Skogen vurderes ikke 

tilstrekkelig til å hindre utløsning av 

snøskred.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Over den østlige delen av kartleggingsområdet er terrenget for det meste for bratt til at det finnes 

egnede løsneområder for snøskred. Det er identifisert noen få, relativt små partier som har helning 

mellom 30-50 i øvre delen av skråningen. Disse er nordvendte og vil være forholdsvis avblåst ved 

vinder fra vest og nord, mens de kan samle noe snø ved sørlige og østlige vinder.I den sentrale 

delen av skråningen over kartleggingsområdet rundt Kløvhaugen/Bendsethornet er terrenget for 

bratt til at det finnes egnede løsneområder for snøskred av betydelig størrelse. 

I den vestlige delen av skråningen over kartleggingsområdet er det identifisert en del potensielle 

løsneområder for snøskred. Disse ligger for det meste over kote 400 i terreng med lite eller ingen 

skog og med lav terrengruhet. Enkelte av områdene ligger i konkave partier i skråningen, mens 

andre er på jevnere partier. En terrengrygg skiller de østligste og vestligste av disse 

løsneområdene fra hverandre, men gjør også at de østligste områdene vil kunne få le for vinder fra 

sørvest og til en viss grad fra vest. 

I kapittel 2.3.2 viser det at 1-døgns og 3-døgns maksimum for målestasjonen på Hildre 

(måleperiode 01.01.1991-20.08.2019) er henholdsvis 119 mm og 140,5 mm nedbør. Normal 

årsmaksimum av snødybde for målestasjonen Hindalsøra i Molde (258 moh) viser at 

gjennomsnittlig snødybde i denne høyden er <50 cm. Kartleggingsområdet ligger lenger inne i 

fjorden for målestasjonen på Hildre og lenger ut mot havet for målestasjonen i Molde. De kartlagte 

løsneområdene høyere oppe i terrenget enn målestasjonen i Molde.  

Selv om klimadata isolert sett kan antyde betydelig med vinternedbør, så vil trolig bare en mindre 

del av denne komme som snø. Det er heller ikke gitt at det ved ekstreme nedbørshendelser 

allerede ligger snø med potensielt svake lag i terrenget allerede. Eksposisjonen til de fleste 

løsneområdene er mot nord eller nordvest. Ved sørlige, østlige og i enkelte tilfeller vestlige vinder 

kan det avlagres snø i de potensielle løsneområdene. Det er begrensede henteflater for snø i 

høyereliggende tilgjengelig i nærheten. Samlet sett vurderes det derfor å være et ganske 

begrenset potensiale for snøavlagring i de potensielle løsneområdene, noe som reduserer 

sannsynligheten for utløsning av større snøskred. Det kan ikke utelukkes at snøskred kan 

forekomme, men hyppigheten forventes å være lav. 

Utredning av utløp 

Det finnes ikke kjente snøskredhendelser i området, og det er heller ikke observert noen entydige 

spor etter snøskred på befaring. Det er for eksempel ingen tydelige spor i skogen som tyder på 

hyppig snøskredaktivitet ned i området, for eksempel er skogen i nedre del av skråningen intakt. 

Observerte kanaler/raviner og vifteformer kan skyldes kun jordskred (eller overgangsform til 

flomskred), men det kan ikke utelukkes at også snøskred, og kanskje spesielt våte snøskred har 

bidratt til å danne avsetningene som observeres. Avsetningene som er observert går omtrent ned 

til øvre kanten av kartleggingsområdet og noe lenger inn stedvis. 
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For å estimere utløpslengder for eventuelle snøskred i skråningen har vi gjort modelleringer av 

snøskred ved hjelp av RAMMS Avalanche for de aktuelle løsneområdene, Tabell 114. Vedlegg H 

viser detaljert informasjon for modelleringsparametere for hver enkelt skredbane. Det er også laget 

statistiske modeller for hvert løsneområde.  

Det er gjort modelleringer med bruddkanthøyder på 1m for alle løsneområdene, noe som ansees 

for å være relativt konservativt basert på resonnementet over knyttet til klimadata og vindpålagring 

av snø.  

Modelleringene i RAMMS antyder at snøskred i de aller fleste tilfeller stopper opp der terrenget 

flater ut, omtrent i kanten av kartleggingsområdet. På bakgrunn av dette er det ikke kjørt 

modelleringer med mindre bruddkant, ettersom skred med mindre volum dermed forventes å i stor 

grad stoppe opp før de når inn i kartleggingsområdet. De statistiske modellene for snøskred 

antyder generelt en lengre utløpslengde enn de dynamiske modellene og indikerer at skred 

teoretisk kan nå lenger inn i kartleggingsområdet. Resultatet fra de dynamiske modellene anses 

som mer representative, fordi de blant annet tar hensyn til terrengformen og variasjoner i terrenget 

nedover fjellsiden.  

Tabell 114. Parametere benyttet i RAMMS::Avalanche for området Ræstad. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær resampling» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 2500-17 000 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1000 moh. og 500 moh.  

Stopp moment 5 %  

 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at snøskred kan nå inn i kartleggingsområdet med årlig nominell sannsynlighet større 

enn 1/1000 og 1/5000. I den vestlige delen av området vurderes 1/1000-sonen å noe innenfor i 

kanten av kartleggingsområdet, mens 1/5000-sonen for de sjeldneste skredene er vurdert å noe 

lenger inn i området. I den østlige delen av kartleggingsområdet vurderes kun 1/5000-sonen å 

være aktuell for et mindre område, og der er faren for snøskred underordnet faren for steinsprang 

som er dimensjonerende. Vi vurderer at faren for snøskred ikke er større enn 1/100 noen steder i 

kartleggingsområdet.  

Det er lite eller ingen skog i de aktuelle løsneområdene, og effekten av skog i utløpsområdene 

vurderes å være av liten eller ingen betydning for utbredelsen av faresonene. Det er derfor ikke 

tegnet egne faresoner uten skog.  

14.3.4 Jordskred og flomskred 

Er jordskred (og mindre flomskred) en aktuell prosess i området?  

Tabell 115 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet,  
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Tabell 115. Vurdering av hvorvidt jordskred (og mindre flomskred) er en aktuell prosess for 

kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er noen skråninger brattere enn 20 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Det er forsenkninger brattere enn 15 grader i 

påvirkningsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke samt 

skredavsetninger og 

tynn morene 

avsetning 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Over den østlige og sentrale delen av kartleggingsområdet er terrenget svært bratt og i stor grad 

med eksponert berg. Det finnes enkelte mindre lommer med løsmasser hvor jordskred trolig kan 

forekomme, men disse vil være av veldig begrenset omfang. Det er også enkelte forsenkninger 

eller drensløp hvor det er tilførsel av masser fra steinsprang og forvitring, og hvor det kanskje kan 

løsne mindre flomskred. Slike flomskred vil utløses først som jordskred. Jordskred vil kanaliseres 

og gå som flomskred gjennom overnevnte forsenkninger/drensløp. Slike løsneområdet er kartlagt 

som løsneområder for jordskred i registreringskartet. 

Over den vestlige delen av kartleggingsområdet er det større partier i skråningen hvor det både er 

en del løsmasser og helning på 30-45, Figur 240. De mest aktuelle løsneområdene ligger i den 

øverste delen av terrenget. NGUs løsmassekart fremstiller området som bart fjell, men en del 

steder er det også observert et dekke med antatte løsmasser, trolig forvitringsmasser og/eller 

humusdekke. Som nevnt er det observert spor etter et jordskred på flybilder fra 2006 og senere i 

dette området. Antydninger til raviner i skråningsfoten og enkelte skredavsetninger i skråningsfoten 

tyder på at området har hatt skredaktivitet tidligere.  

De mest aktuelle områdene har lite eller ingen skog. I den lavereliggende delen av skråningen hvor 

det er skog finnes det også løsmasser i bratt terreng, men disse består i stor grad av urmasser og 

tidligere skredavsetninger og vurderes å være mindre aktuelle som løsneområder på grunn av høy 

friksjonsvinkel. Eventuelle skred fra disse forventes å ha mindre volum og utløpslengder enn skred 
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fra høyere oppe.

 

Figur 240. Dronebilde tatt mot sør av den vestligste delen av skråningen. De øvre delene av skråningen 

sentralt og til høyre i figuren utgjør de mest aktuelle løsneområdene for jordskred. 

Utredning av utløp 

Mindre jordskred og flomskred fra skråningen over den østlige og sentrale delen av 

kartleggingsområdet forventes å stoppe ganske raskt opp i det de møter grove urmasser under de 

bratteste partiene i skråningen. Observasjoner på befaring antyder at steinsprangavsetninger er 

dominerende i området. Det er gjort noen få observasjoner av raviner eller andre spor etter 

jordskred eller flomskred i øvre del av viftene enkelte steder. Det er imidlertid ingen spor som tyder 

på at slike skred har nådd ned til foten av viftene i området. Slike skred vurderes i de fleste tilfeller 

å stoppe opp i de øvre delene av urene/skredviftene i terrenget. I sjeldne tilfeller kan det trolig nå 

noen masser fra jordskred eller flomskred ned til foten av urene/viftene i denne delen av området.  

I terrenget over den vestlige delen av området er det observert en del raviner og langs enkelte av 

disse finnes det også tydelige leveer. Noen mindre vifteformede avsetninger som antas å stamme 

fra enten jordskred/flomskred eller våte snøskred kan også skimtes i felt, og trer tydelig frem på 

skyggekart for området. Disse går noe lenger ut enn øvrige uravsetninger i skråningen, noe inn i 

selve kartleggingsområdet. Jordskredet som er observert på flyfoto ser i stor grad ut til å ha stoppet 

opp relativt høyt oppe i terrenget, før det har nådd kartleggingsområdet. Skyggekart over området 

antyder at drensløpet som dette jordskred har gått inn i kan følges hele veien ned til den 

sørvestlige delen av kartleggingsområdet.  

Det er gjort modelleringer av jordskred fra den vestlige delen av området ved hjelp av RAMMS 

Debris Flow. Inngangsdata brukt i modelleringene er vist i Tabell 116 og utdypet i detalj i Vedlegg 

14H. Modelleringsresultatene stemmer godt overens med observerte avsetninger og antyder at 

jordskred (eller mindre flomskred) i stor grad vil minste hastigheten der terrenget flater ut i kanten 

av kartleggingsområdet. Modelleringene antyder skred som brer seg ut med lave hastigheter noe 

utenfor observerte avsetninger, noe som forventes å representere slam fra et eventuelt jordskred, 

men uten betydelig skadepotensiale.  
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Tabell 116. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for området Ræstad. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5*5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 900-2300 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

  

Når jordskred (og mindre flomskred) inn i kartleggingsområdet? 

For den østlige og sentrale delen av kartleggingsområdet vurderer vi at jordskred og mindre 

flomskred stedvis forekomme med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000. Faren for disse 

skredtypene er imidlertid betydelig underordnet i forhold til faren for steinsprang på de samme 

stedene. Sannsynligheten for slike skred vurderes å være mindre enn 1/100 og 1/1000 i denne 

delen av kartleggingsområdet. 

For den vestlige delen av kartleggingsområdet vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten 

for jordskred og mindre flomskred er større enn 1/1000 og 1/5000, men mindre enn 1/100. Hadde 

det gått hyppige jordskred her ville vi forventet betydelig større og tydelige avsetningsformer. 

1/1000-sonene går stedvis noe forbi kanten av kartleggingsområdet, mens 1/5000-sonene er mer 

sammenhengende og går noe lenger inn i området.  

Jordskred fra de lavereliggende delen av skråningen kan trolig også forekomme, men vurderes å 

være sjeldnere og ha kortere eller tilsvarende utløp som nevnte skred fra høyere oppe. Skred fra 

lavere i skråningen har derfor ingen innvirkning på faresonene. Ettersom det kun er den nedre 

delen av skråningen som har skog av betydning, vil ikke eventuell fjerning av skog ha påvirkning på 

faresonene. 

Lengst vest i området går det en bekk som er opplyst å ha hatt flom. Her kan det trolig pågå 

erosjon langs bekken, men dette er ikke vurdert å omfattes av definisjonen på jordskred (eller 

flomskred).  

14.3.5 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 126 viser en vurdering av skredtypen som en 

aktuell prosess for kartleggingsområdet. 
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Tabell 117. Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Det er ikke observert sørpeskred i området eller andre steder i nærheten. Geografisk og 

topografisk plassering av området, samt klimatiske data tilsier at det ikke typisk går sørpeskred her. 

Det er heller ikke observert spor på befaring som tilsier det. 

Sørpeskred anses ikke som en aktuell skredtype i området.  

14.3.6 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er det fare for steinsprang, steinskred, snøskred og jordskred (samt mindre flomskred) i 

kartleggingsområdet.  

Steinsprang vurderes å være dimensjonerende skredtype i den østligste delen av området. Sentralt 

i området er det steinskred som vil ha lengst utløp, mens steinsprang også kan forekomme. I den 

vestlige delen av området kan det forekomme både snøskred og jordskred, samt sjeldne 

steinsprang. Her er det for det meste snøskred som vil ha lengst utløpslengder og som vurderes å 

være dimensjonerende skredtype. Det er noe skog i området, men denne vurderes å ikke ha noen 

betydning for faresonene, og det er derfor ikke tegnet egne faresoner uten skog. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 241. Totalt er det 1 boligbygning som ligger 

innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 1 bolig vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 241. Faresonekart fra delområdet Ræstad. 
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Faresonene er vist i vedlegg 11E, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 11C 

og modelleringer vist i vedlegg 11D. Faresonene i vedlegg 11E forutsetter ikke skog. Avvik fra 

tidligere skredfareutredninger  

Det er så vidt Sweco kjenner til ikke utredet skredfare i området tidligere, og det er således ingen 

avvik fra tidligere vurderinger. 

14.3.7 Andre farer 

Kartleggingsområdet Ræstad ligger i et område som overvåkes som «ustabile fjellparti» [40]. 

Kløvhaugen som ligger på nordsiden av Bendsethornet overvåkes av NGU [40]. Det følges med på 

to ulike bakskrenter i fjellet, der det øverste delområdet og bakskrenten er klassifisert som lav 

faregrad, mens det nederste delområdet er klassifisert med middels faregrad. I foten av fjellsiden er 

det registrert front av skredavsetninger. Området er ikke vurdert i NVEs [39] fjellskredovervåkning. 

Figur 242 viser området som overvåkes av NGU.  

 

Figur 242. Flyfoto fra datasettet Møre 2018 over området som overvåkes på nordsiden av Bendsethornet i 

NGUs [38] ustabilt fjellparti database. 

 

Rett vest for området overvåkes vestsiden av Ræstadhornet (729 moh.). Partiet klassifiseres med 

lav faregrad. I toppen av fjellsiden er det kontinuasjonen vestover fra en bakskrent av skredarr som 

overvåkes. I foten av fjellsiden og ned mot sjøen er det avsetninger etter front av skredavsetninger. 

Om dette partiet skulle løsne er sannsynligheten for at det vil utløse flodbølge i henhold til NVE [60] 

lav, mindre enn 1/5000. 
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Figur 243. Flyfoto fra datasettet Møre 2018 over vestsiden av Ræstadhornet. Området som overvåkes av 

NGU er markert med rosa.  

 

14.3.8 Stedsspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten vurderes overordnet sett å være forholdsvis begrenset for utredningen av skredfare 

på Ræstad. Følgende usikkerhetsmomenter finnes imidlertid.  

Rydding av blokk og endring av terrengformer (f.eks. et masseuttak) kan føre til at avsetningene 

som er observert ikke er like representative for skråningene som antatt.  

Faren for steinskred er trolig noe konservativ, ettersom det ikke er observert nye, konkrete partier 

som er avgrenset. Vurderingen baserer seg til dels på observasjoner av avsetninger som ikke 

nødvendigvis er representative for skred som kan komme fra gjenstående bergparti. 

Mangel på historikk for snøskred er en usikkerhet knyttet til vurderingene av denne skredtypen. 

For jordskred og mindre flomskred vurderes usikkerheten som forholdsvis begrenset, men også 

her kan rydding og endring av avsetninger som følge av f.eks. jordbruk ha bidratt til feiltolking. 

14.3.9 Anbefalte tiltak 

Det er ikke behov for sikringstiltak i området fordi det kun er ett hus i området som er innenfor de 

skisserte faresonene, og det er innenfor 5000års sonen.  

14.3.10 Andre farer 

Opstadhornet ligger sør for Ræstad på sørsiden av Otrøya. Dette er et fjellområde som er vurdert 

av NGU og instrumentert, og overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er vurdert 

og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 
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sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. For området Ræstad viser vurdering av NGU at det vil 

bli påvirket av flodbølge ved en eventuell utrasing av Opstadhornet.  
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15 Område 12 – Solholmen 

15.1 Områdebeskrivelse 

Området Solholmen strekker seg over omtrent 1,5 km på østsiden av Otrøya. Terrenget i 

påvirkningsområdet er preget av parallelle åser, Storhaugen (324 moh.), Svinnsetåsen (276 moh.) 

og Fagerlihaugane (397 moh.) som strekker seg i retning øst-vest som vist i Figur 244 og figur 245. 

I dalene mellom åsene ved Setbukta, Svinnsetbukta, Haugabukta og Sølvikbukta langs sjøkanten 

er det spredt bebyggelse, primært bestående av eneboliger, samt enkelte landbruksbygninger og 

naust.  

I dalsøkkene i kartleggingsområdet varierer helningen mellom partier med lav helning (<25°) med 

noen mindre partier hvor helningen er 25-30° og 30-45°. Ryggene har en tilsvarende helning mot 

nord, men har brattere sider ned mot dalene. Helningen for åssidene ved Åsen og Storhaugen er 

generelt over 45° med skrenter hvor helningen er 60-90°. De mindre åsene i kartleggingsområdet 

har også helning over 45°, men færre bratte skrenter.  

Ovenfor Ausphaugen er det en østvendt skrent nedenfor ett tilnærmet flatt platå som bryter med 

terrengformene ellers i området. Helningen på skrenten er 60-90°.  

 

Figur 244: Oversiktskart over Solholmen 
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Figur 245: Oversiktsbilde mot vest av området Solholmen fra Norge i bilder. 

 

Figur 246: Dronebilde tatt mot vest over Setbukta. 

Solholmen  
Sølvikbukta 

Åsen Storhaugen 
Svinnsetdalen 

Setbukta 
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Figur 247: Dronebilde mot vest over Svinnset. 

 

Figur 248: Dronebilde tatt mot nord over Solholmen fergekai. 
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Figur 249: Dronebilde tatt mot sør ved Sølvikbukta. 

15.2 Grunnlagsmateriale 

15.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred dekker mesteparten av både påvirkningsområdet og 

kartleggingsområdet. Aktsomhetssonene for steinsprang og jord- og flomskred (figur 250) dekker 

også en god del av området. Aktsomhetsonene for jord- og flomskred følger dalsøkkene i 

kartleggingsområdet og sonene for steinsprang viser utløsningsområder i bratte ås partier. 

  

Figur 250: Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på Solholmen er vist over.  
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15.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet laserdata fra 

Geodata for å lage terrengmodell [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data 

i høydedata.no (dvs. 1 m). Ved videre bruk til modellering er oppløsningen på terrengmodellen 

endret til 2 og 5 m ved hjelp av «resampling» i ArcGIS Pro. 

15.2.3 Historiske skredhendelser 

NVE Atlas (NVE 2021) viser 12 tidligere skredhendelser i dette området. Det som står i databasen 

[24] er: 

• Jordskred. Søvik, 1858. 

«Midsund. Frå fjellet Rom(rogn)kallen gjekk store jordskred i 1858 og desse gjorde stor skade på 

prestebolgardane Søvik, Svinset, også Romkall (Remkall). Skylda vart kraftig nedsett, og Romkall 

som hadde blitt skredherja også i 1850, vart lagt ned for godt. Sjå Idnr. 15313» 

De andre 11 hendelser er fordelt som 6 steinsprang og 5 isnedfall. Alle hendelser er registrert etter 

år 2000 og antas å komme fra utsprengt bergskjæring langs vegen eller fra løsmassekant i 

forbindelse med vegskjæringen. 

Lokalkjent ved Solholmen opplyste at han ikke kjente til at det hadde gått noen typer ras i dette 

området etter år 1900. Ved svært mye nedbør kan det enkelte ganger bli vasket vekk grus på 

gårdsplassen mellom husene.  

Lokalkjent ved Sølvika, helt sør i området, forteller at det i Sølvikbukta har gått et jordras som 

startet over vegen og delvis tok med seg et hus som stod ved elva. Raset gikk ut i fjorden. Årstall 

for hendelsen er ikke oppgitt. 

15.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

15.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Sweco kjenner ikke til noen eksisterende skredsikringstiltak i området. WMS lag skredsikringstiltak 

fra NVE viser ingen utførte tiltak i området. 

15.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at påvirkningsområdet er kartlagt som «grovkorna granittisk gneis, gneis 

og amfibolitt. Bergartsgrensene har strøk i retning øst vest, men ukjent fallretning. 

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) som marine strandavsetninger. Avsetningene i dalsøkkene er 

består av tynne og dels tykke morenelag over marin grense. Helt nord i området, like utenfor 

kartleggingsområdet er det en steinur som er angitt som skredmateriale. Høydedragene i området 

er angitt som bart fjell. 

 



RAPPORT SIDE 325 AV 416  

 
 

 

Figur 251: Løsmassekart fra NGU for området Solholmen. Kartleggingsområde og påvirkningsområde er vist 

med heltrukket og stiplet lilla linje. 

15.2.7 Flyfoto og skråfoto  

Norge i bilder [23] (figur 252 og figur 253) viser i stor grad informasjon som også finnes i andre 

datasett, f.eks. at det er ur- og skredmasser i deler av skråningen ved Setbukta. Det er tydelig 

synlige urmasser i foten av skråning på Setet. Uren er synlige på både det tidligste (1968) og 

nyligste flyfotoene (2018) av området, vist henholdsvis i Figur 252 og Figur 253. Det fremkommer 

tydelig fra sammenligning av flyfotoene at det er en økning i mengden vegetasjon. Skråfoto tatt 

med drone viser tydelig urmasser ved foten av N-S ryggene flere steder i området (se Figur 246, 

Figur 247 og Figur 248). 

 

Figur 252: Flyfoto over Solholmen fra fotoserien Sunnmøre Ytre 1968 [23].  
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Figur 253: Flyfoto over Solholmen fra fotoserien Møre 2018 [23].  

15.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog og furuskog 

innenfor påvirkningsområdet samt noen innslag av granskog og barblanding. Skoggrensen ligger 

på ca. 350-400 moh. 

 

Figur 254: Utklipp av kartleggingsområdet med Nibio sitt skogressurskart SR16 [30].  

15.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 255. Kartet 

viser at det er mindre drenerende løp langs hele fjellsiden.  

Dalsiden over delområdet Solholmen dreneres av mindre elver og bekker. Løpene samles i 

smådalene mellom ryggene. De små elvene har sitt utspring fra mindre myrområder og tjern ved 
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om lag 250-350 moh. ved Fagerlihaugen i nord (Svinnsetelven og Leteelva), Langelimyrane 

sentralt i området og Langmyrane i sør.  

Det er også flere andre mindre bekker som følger parallet ned til sjøen utenom de mer markerte 

dalsøkkene mellom ryggene.  

 

 

Figur 255. Markfuktighetskart og drenering i området Solholmen, NIBIO [46] 

15.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser.  

15.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Steinsprang er en aktuell prosess i fjellsider og skrenter som er brattere enn 45 grader og der 

fjellsiden eller skrentene samtidig har bart fjell eller usammenhengende løsmassedekke [2]. 

Kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetskart for steinsprang fra NVE og det er nesten helt 

dekket av aktsomhetskart fra NGI for steinsprang- og snøskred. Terrenget består generelt av flere 

rygger som faller mot øst. På sidene av ryggene er det delvis bergskrenter. Det er observert flere 

uravsetninger som ligger under bergskrentene og noen avsetninger ligger også innenfor 

kartleggingsområdet på Setet, Svinnset, Solholmen og Sølvika. Det er også observert flere spredte 

blokker ved de samme lokaliteter som bekrefter at det foreligger steinsprangaktivitet i hele 

området. Tabell 118 er en oppsummering av innledende vurderinger om steinsprang er en aktuell 

prosess eller ikke.  
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Tabell 118: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45 grader i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekket. 

Ja 

 

Steinsprang er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og type og mektighet av løsmasser 

vurdert å være en skredprosess som er aktuell for Solholmen, se Figur 250. Der er registrert seks 

historiske hendelser med steinsprang i NVEs database. Under befaring og på flyfoto av terrenget 

er det observert ur og blokker som antas å være steinsprangavsetninger. Fare for steinsprang må 

derfor utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

 

Bergarten for alle bratte områder i kartleggings- og påvirkningsområdet er granitt og granittisk 

gneis. For området med amfibolitt er det ingen brattkanter som kan gi steinsprang. Det er lite eller 

ingen vegetasjon i områder som er brattere enn 45 grader på Solholmen. Steile bergskrenter er 

observert ved de bratte rygger innenfor påvirkningsområdet, på Setet, Svinnset, Solholmen og 

Sølvika. Bergskrenter på Setet og Svinnset er høyere og brattere med høyder opptil 350 moh. over 

kartleggingsområdet. Fjellsiden ved Rongkallheia går til ca. 600 moh., men helningen avtar over 

350 moh. Eksempel på bratte fjellsider er vist i Figur 256. Bratte bergskrenter har en predominant 

Ø-V orientering, men det kan observeres bergskrenter med SØ-NV orientering langs Utsidevegen 

gjennom hele området. 

Bergmassen hvor det er granittisk gneis kan generelt beskrives som kompetent, med moderat 

oppsprekking og ru sprekkeplan. Lokalt økes oppsprekkingsgraden noe. Det er to 

hovedsprekkesett i området: et sub-vertikalt sett som er orientert N-S og et sub-horisontalt sett. I 

tillegg er det klare tegn på eksfoliasjonssprekker gjennom hele området som følger 

terrengoverflaten. Flere mindre overhengende partier finnes langs de steile bergskrentene. Dette er 

både bevis på tidligere steinsprangaktivitet og tilstedeværelse av nye mulige løsneområde for 

steinsprang. Flatene til flere av bergskrentene har høy ruhet, med flere kanter, dette er også bevis 

på tidligere steinspranghendelser. 

Blokker fra tidligere nedfall har ru sprekkeplan/overflater i begge bergarter. Blokkstørrelsen varierer 

mellom flere kubikkcentimeter og få kubikkmeter. Gjennomsnittlig størrelse er på rundt 1-1,5 m3. 

Steinsprangblokker akkumuleres under bergskrenter og har avsatt uravsetninger ved foten av 

skrenten. Det finnes også noen større spredte blokker (opptil 2-3 m3) utenfor urene på flere steder i 

området. 

Solholmen har et mildt kystklima, men det kan ikke utelukkes at det vil være perioder gjennom året 

der gjennomsnittstemperaturen varierer over og under null grader. Området er østvendt og har 

rygger med begrenset vanntilgang i form av overflateavrenning. Tine-fryse prosesser antas å være 

en viktig utløsningsårsak for steinsprang. Det er stedvis trær i og helt opp til toppen av skrentene 

ved flere steder i området, som kan føre til rotspregning.  

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 45° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner. 
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Figur 256: Bildet viser brattkant langs øst-vestlig rygg ved Svinnset.  

Det er observert urmasser flere steder og registrert blokker i felt og på flyfoto som antas å være 

rasblokker fra steinsprang. Løsnesannsynligheten for potensielle løsneområder vurderes å ha årlig 

nominell sannsynlighet større enn 1/100 i delområdet Soholmen.  

Utredning av utløp 

Terrenget i området Solholmen har flere rygger som har bratte skrenter på begge sider med klare 

tegn på tidligere steinsprangaktivitet, og flere mindre overhengende partier som vil kunne utløse 

nye steinsprang i fremtiden. Det er i tillegg brattkanter mot fjorden mot øst parallelt til Utsidevegen. 

Noen steinsprangblokker utenfor konsentrert uravsetninger ble observert under feltarbeid på flere 

steder.  

Uravsetninger i nordre del av området er vist på løsmasse kart fra NGU. Feltarbeid og kartanalyser 

og ortofoto bekrefter at det er uravsetninger fra steinsprang flere steder i utredningsområdet, mest i 

nordre del av området. 

Nye fremtidige steinsprang vil i stor grad opptre der steinsprang har gått tidligere. Urmasser ved 

foten av kartlagte løsneområdene vil påvirke utløpslengden av nye hendelser ved at urmassene 

ofte har større overflateruhet enn annet terreng. Større ruhet gir også større dempingseffekt og 

større tapt energi til fremtidige steinsprangblokker. Løsmasser og slak terrenghelning har også en 

dempende effekt på utløpsenergi av steinsprangblokker som vil forårsake at nye blokker vil ha 

begrenset utstrekning. Slike terrengforhold er observert på bratte skrenter på begge dalsider på 

Setet, Svinnset og i den bratte skrenten nord for Solholmen. Utsidevegen vil på grunn av sin 

geometri ha en dempningseffekt for steinsprangblokker som vil utløses fra brattkantene mot fjorden 

som ligger parallelt til vegen.   

Alle skråninger med en helning større enn 45° er brukt som løsneområder for utløpsmodellering 

med RockyFor 3D (Tabell 119). Modelleringen gir en 3D-beregning av kinetisk energi, hastighet, 

spretthøyde langs skredbanen, rotasjonshastighet, sannsynlighet for utstrekning blant annet. 

Modelleringsresultater er vist i vedlegg. Dette gir en god indikasjon på hvordan steinsprang vil 

forløpe i terrenget. Resultater fra modellering er brukt sammen med kartleggingsresultater i felt, 

tidligere hendelser og faglig skjønn til å vurdere utløp av steinsprang.  

Resultater fra modellering viser godt samsvar med observasjoner av steinsprangavsetninger 

kartlagt i området. Modellering gir uansett noe lengre utløp enn hva kan observeres i terreng.  
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Tabell 119. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang for området Solholmen ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 20% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1 m3 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Terrenget over deler av kartleggingsområdet og inne i kartleggingsområdet er stedvis brattere enn 

45 grader og opp til steilt flere steder. Bratte bergskråninger viser tydelig tegn av tidligere 

steinsprangaktivitet, flere overhengende blokker ligger på de bratte bergskrentene som 

sannsynligvis vil utløses i fremtiden. Uravsetninger ligger ved foten av flere bratte skrenter. Basert 

på observasjoner i felt av tidligere hendelser, terrenganalyser, samt resultater av utløpsmodellering 

og mulige løsnemekanisme vurderes det at årlige sannsynlighet for steinsprang inn i 

kartleggingsområdet er større enn 1/100. 

Faresonene 1/100, 1/1000 og 1/5000 er fastsatt som et resultat av kartlegging i felt, faglig skjønn 

og modell- og kartstudier.   

15.3.2 Snøskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger hele kartleggingsområdet og nesten hele påvirkningsområdet 

innenfor aktsomhetsområdet til snøskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme snøskred i terreng som er brattere enn 25 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 25 grader.  
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Tabell 120: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Det er også innenfor NGIs 

aktsomhetskart for stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over kartleggingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, 

men også barskog. Skogen vurderes som så 

tett og stor at den i stor grad er med på å 

utelukke løsning av snøskred i området. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig grad.  

Ja 

Årlig snødybde Årlig snødybde er over 0,2 meter.  Ja 

 

Snøskred er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og årlig snødybde vurdert å være en 

aktuell prosess i området.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget over kartleggingsområdet er varierende med brattere terreng mellom flatere partier. Det 

er ikke registrert skålformer som kan samle større mengder snø. Terrenget i området stiger slakt 

fra fjorden, men har bratthet mellom 25 og mer enn 60 grader i store områder både i nordre del- og 

søndre del av påvirkningsområdet, se Figur 257. Terrenget er formet hovedsakelig av øst-vestlig 

orienterte rygger med NV-SØ/N-S skråninger semiparallell med kystlinjen. Brattskrentene mot 

fjorden er generelt bratt med helninger over 60 grader. Slike brattkanter finnes på Setbukta, 

Setkleiva, Morteberget, Haugabukta, Asphaugen og Sølviklia. Bergskrentene er for bratte til å finne 

egnede løsneområder for snøskred i de fleste delene av påvirkningsområdet.   

Ryggsidene vender hovedsakelig S eller N. Nedre og midtre deler av ryggene er vanligvis svært 

bratte med helning over 60 grader. Terrenget slakker noe i øvre del med helninger mellom 30 og 

45 grader, men med helning over 45 grader noe steder. Slike rygger finnes på Rongkalheia, 

Svinnsetåsen, Solholmen og Sølvika.  

Tregrensen i området ligger på ca. 350 moh. Tett skog dekker en god del av påvirkningsområdet 

unntatt i nordvest på Rongkallheia, hvor fjellsiden stiger opptil ca. 610 moh. Skogen består 

hovedsakelig av lauvskog opptil høyder mellom ca. 150-200 moh. og gran- og furuskog over 200 

moh. og opp til tregrensen. Stort sett har barskogen kronedekning på over 50% og stammetetthet 

på over 200 m3/hektar [30].  

Det er ikke registrert snøskredhendelser i området verken i NVEs skreddatabase eller ved intervju 

av lokale informanter.  

Nordvendte ryggsider vil være forholdsvis avblåst ved vinder fra vest og nord, mens de kan samle 

noe snø ved sørlige og østlige vinder.  

Det er identifisert flere potensielle løsneområder for snøskred på ryggsidene. Flere identifiserte 

løsneområder ligger under kote 350 i terreng med tett skog. Noen løsneområder ligger over 350 

moh. i øvre del av fjellsiden på Rongkallheia. De fleste løsneområder ligger på jevne partier. 

I kapittel 2.3.2 beskrives det at målestasjonen på Gjemnes ligger 990 moh. For Gjemnes er den 

primære vindretning fra vest, nordvest og sørøst. Det tolkes at vindretningen målt på stasjonen ikke 

styres av topografien i området. Erfaringsmessig er det på Nord-Vestlandet også ofte den 

nordvestlige vinden som fører med seg kald luft og nedbør i form av snøfall, mens de sørvestlige 

og sørlige vindene ofte er mildere og gir nedbør i form av regn. Ettersom årsmiddeltemperaturen er 

over frysepunktet året rundt vil det bare være en viss andel av nedbørshendelsene også i 
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vinterhalvåret som faktisk gir snø avlagring. Og av disse igjen vil det også bare være en andel hvor 

det er et snødekke i underkant som er egnet for utløsning av snøskred.   

Skråningene parallell med kystlinjen i området er eksponert mot øst, mens ryggsidene er eksponert 

mot nord og sør. Gitt at den snøførende vinden i området kommer fra nordvest er det mindre 

sannsynlig at det vil vindpålagres snø i løsneområdene i skråningene parallell til kysten og de 

nordlige ryggsidene. Det er mer sannsynlig at snø pålagres i løsneområdene som ligger i de 

sørlige ryggsidene.   

Vi vurderer at kombinasjonen av de klimatiske forholdene og skogdekningen gjør at det er lite 

aktuelt, under dagens forhold, at det utløses snøskred i området som kan nå inn i 

kartleggingsområdet. Om skogen fjernes i de aktuelle løsneområdene kan det derimot løsne skred.  

Det vurderes at årlige sannsynlighet for å utløse snøskred i området er mindre enn 1/100 men 

større enn 1/1000 om skogen fjernes 

 

 

Figur 257: Figuren viser bratthet for Solholmen.  

Utredning av utløp 

Det er ikke kjente snøskredhendelser i området. Det er heller ikke observert noen avsetninger eller 

spor etter snøskred. Dette indikererat det trolig ikke forekommer hyppige snøskred i delområdet. 

Det er modellert potensielle utløpslengder i Ramms:Avalanche. For gjentaksintervall på 1000-5000 

år er det vurdert at bruddkanthøyder i størrelsesorden 0,5-1 m kan være realistiske for de 

løsneområdene som ligger i lave ryggsidene mens 1,0-1,5 m er valget for høyere løsneområdene 

som ligger på Rongkallheia. Tabell 121 viser parametere benyttet i modelleringen og Vedlegg H 

viser detaljert informasjon for modelleringsparametere for hver enkelt skredbane. 

Resultat fra modelleringen viser at snøskred fra høye løsneområder på Rongkallheia vil miste mye 

av energien før de når inn i kartleggingsområdet. Modellene viser også at snømassene har 

potensiale til å rase helt ned til sjøen på Setet, men dette vurderes å være en artifakt av at 

massene kanaliseres i modellen. Det vurderes at snømassene også i dette området vil stoppe før 

de når inn i kartleggingsområdet. 

Rygger i området som ligger sør for Rongkallheia er lavere, og det er flere løsneområder 

identifisert på disse ryggene som ligger nær kartleggingsområdet. Modellene viser at snømassene 
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for noen løsneområder kanaliseres og går ned til sjøen. Dette er vurdert som urealistisk. Imidlertid 

viser modellene også at snømassene fra noen løsneområder når inn kartleggingsområdet før de 

kanaliseres.  

Det er ikke registrert hendelser som kan brukes for kalibrering av modellene.  

Tabell 121. Parametere benyttet i RAMMS::Avalanche for området Solholmen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 0,5-1,5 m  

Løsnevolum 700-7 000 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1500 moh. og 1000 moh.  

Stopp moment 5-10 %  

 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert avsetninger etter snøskred i området, og det er heller ikke kjent at det går 

snøskred av betydelig størrelse i området blant lokalkjente. Det er uansett flere mulige 

løsneområder identifisert i påvirkningsområdet.  

Det vurderes at snøskred utløst fra Rognkallheia ikke vil nå inn i kartleggingsområdet.  

Andre lavereliggende løsneområder ligger i skråninger dekket av tett skog der skogen vurderes å 

ha en forebyggede effekt. Klimatisk sett er området forholdsvis lite egnet for snøskred. Selv om det 

er store nedbørsmengder i området vinterstid antas bare noe av dette å komme som snø, og 

potensialet for dannelse av svake lag i snøen med betydelig overlagring er dermed begrenset.  

Det vurderes at årlige sannsynlighet for snøskred i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000 med 

dagens skogforhold. Årlige sannsynlighet for snøskred økes til større enn 1/1000 for scenarioer 

uten skog på Sølvika, Solholmen og Svinnset. 

   

15.3.3 Jordskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme jordskred i terreng som er brattere enn 20 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 20 grader. Løsmassekart fra 

NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå jord- og flomskred i 

området.  
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Tabell 122: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja 

Kriteriene for om jordskred er en aktuell prosess i området er oppfylt, slik at for at jordskredfaren i 

området Solholmen må utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i området er relativt slakt langs dalene, men stedvis over 20 grader, og stiger brattere 

mot ryggene der det ofte er blottlagt berg. Det er morenemasser på NGUs kart med helning over 

20 grader i dalbunnene ved Sethaugen, Svinsetbukta, Haugabukta, ved Kjeberget og i Sølvika. Det 

er tynne løsmasser og bart/forvitret berg på de deler av ryggene som er bratte over 

påvirkningsområdet. Disse områdene er ofte dekket av tett skog. 

Dreneringsforholdene i området er presentert i kap. 15.2.9.    

Det er registrert og rapportert ett tidligere jordskred innenfor vurderingsområdet. Dette skjedde i 

Sølvika. Hendelsen vurderes å være et jordskred som utviklet seg til å bli et flomskred som gikk 

langs en forsenkning i terrenget helt til fjorden.  

Det er under feltarbeidet registrert ett område i Sølvika som har potensiale for jordskred. Det ble 

der observert sig i løsmassene, det er bratt nok til at det kan gå jordskred og det er drening av 

vann inn mot dette området. 

Det er vanskelig å knytte klimaanalyser direkte mot faresoner for jordskred med dagens kunnskap 

[2]. Skogen som er til stede i terrenget har en viss stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter 

binder opp masse og skaper stabilitet samt tar til seg vann. Fjerning av skog vil øke sannsynlighet 

til å utløse jordskred på områder med tynne løsmasser på bratte skråninger i ryggene.     

Mindre jordskred vurderes å kunne forekomme i Sølvika og ved Svinnset med dagens skogforhold. 

Jordskred utløst på Svinnset vil kanaliseres og vil løpe ut ned til kartleggingsområdet som 

flomskred frem til Svinnsetbukta. 

Mindre jordskred kan også utløses fra ryggsidene dersom skog forsvinner. Flere slike områder som 

langs ryggene er identifisert. Eventuelle jordskred fra slike områder vil ha begrenset volum på 

grunn av den tynne løsmassedekningen.  

Utredning av utløp 

Ved den historiske skredhendelser i Sølvika løsnet masser i skråningen og hadde utløp ned langs 

skråningen frem til sjøen på Sølvikbukta. Historiske hendelser ble brukt for kalibrering av 

inngangsparametere for modellering i RAMMS: DebrisFlow. Kalibrerte verdier ble brukt for 

modellering av andre løsneområder i Solholmen.  

Det er utført modellering i RAMMS: DebrisFlow for jordskred på Sølvika og for andre identifiserte 

løsneområder på ryggene. Løsnemektighet er satt til 0,5-1,5 m, noe som gir noe konservative 

løsnevolum. Parametere benyttet i modelleringen er listet i Tabell 123. En full liste med parametere 

verdier for alle modeller er vist i vedlegg H. 
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Tabell 123. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for jordskred i området Solholmen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 Terrengmodell er omdannet 

ved bilineær interpolasjon 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 80-2100 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Resultater fra modellering viser at skredmassene for flere av løsneområdene vil ha begrenset utløp 

og vil stoppe før de når inn i kartleggingsområdet. Noen av massene kan kanaliseres og utvikles til 

flomskred. Flomskredmassene vil rase inn i kartleggingsområdet.  

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

I Sølvika er det ett område som vurderes sannsynlighet for jordskred. Det er modellert og angitt en 

mindre faresone for jordskred inne i kartleggingsområdet i Sølvika langs et mulig dreneringsløp. 

Årlig nominell sannsynlighet for jordskred vurderes å være større enn 1/1000. 

Basert på få tidligere spor etter jordskred og bare en tidligere rapportert hendelse, vurderes 

eventuelle jordskred på Sølvika å være svært små og ha en kort utstrekning.  

For resten av området har skogdekning i området en forebyggende effekt mot utløsning av 

jordskred fra ryggene i området. Det vurderes at årlige sannsynlighet for å utløse skred fra disse 

områdene er mindre enn 1/5000 med dagens skogforhold. Dersom skog forsvinnes, vil 

sannsynligheten økes. Det er vurdert at årlige sannsynlighet for å utløse jordskred uten skog er 

større enn 1/1000. Jordskred fra enkelte områder kan utvikle til flomskred og de vil nå inn i 

kartleggingsområdet. Det vurderes at slike prosesser har en årlig sannsynlighet større enn 1/1000. 

15.3.4 Flomskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

I henhold til NVEs veileder kan det forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er 

brattere enn 15 grader. Deler av terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. 

Løsmassekart fra NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå 

jord- og flomskred i området.  

Tabell 124: Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 
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Utredning av videre skredfare er nødvendig iht. NVEs veileder.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Det finnes to hoved dreneringssystemer i delområdet Solholmen. I nord er dreneringen i hovedsak 

preget av to vannførende elver, Svinsetelva og Leteelva, som samler overvann for en stor del av 

området i nord. Elvene drenerer til sjøen. Drenering i sør er mer spredt. Det er tre bekker, to i 

Sølvika og ett i Haugabukta som var vannførende ved befaringen. Bekkedalene viser ikke tegn av 

sterk sideerosjon. I tillegg er det flere vannveier gjennom jevnt skrånende terreng ifølge NIBIOs 

markfuktighetskart (Figur 255) i sør. Flere av dreneringsveiene i sør er ikke permanent 

vannførende. De kan samle overvann ved ekstraordinære nedbørhendelser.  

Flere av de registrerte dreneringskanaler oppfyller kriteriene for helning og muligheter for 

løsmasser. Løsmassekart viser både tykke og tynne marine avsetninger og morenematerialer 

langs dalbunnen ved Svinsetelva og Leteelva. Lignende løsmassetyper finnes det på Haugabukta 

og deler av Sølvika. I tillegg ble det observert under befaring at det foreligger tynne 

løsmassedekning på midtre og øvre del av Ø-V ryggene i nordlige siden. 

Det er rapportert en historiske jordskredhendelse i området på Svinset i 1858. Beskrivelser i NVEs 

skreddatabase sier at løsneområdet til skredet var på Rognkallen som ligger i den nordvestlige 

delen/kanten av påvirkningsområdet. Basert på beskrivelsen i databasen utviklet jordskredet seg til 

et flomskred og løpet gikk ned gjennom elvedalen til Sete og Svinset. Ifølge lokale beboerne var 

det en annen hendelse med lignende forløp, men mye mindre størrelse i Sølvika i nylige tid. 

Informanten kunne ikke opplys nøyaktig når det skjedde, men trolig var det etter år 2000. I tillegg er 

det noen tegn av sideerosjon med utløsning av mindre jordskred på øvre del av Svinsetelvedalen. 

Mindre jordskred i dalsidene der vil bidra til at løsmassene i dalbunnen kan bli tilgjengelige for 

utløsning av flomskred under ekstrem nedbør på et senere tidspunkt. 

Store deler av ryggene i området er dekket av skog og annen vegetasjon som reduserer 

sannsynligheten for utløsning av jordskred. Området har skog helt opp til ca. 350-400 moh. Dette 

bidrar positivt til å redusere sannsynligheten for jordskred som kan løsne, kanalisere og gå over til 

flomskred inn i kartleggleggingsområdet. Flere løsneområder for jordskred har blitt identifisert på 

dalsidene til både Leteelva og Svinsetelva (se kap. 15.3.3).  

Basert på feltobservasjoner, historiske flomskredhendelser og terrenganalyse er det vurdert at 

årlige sannsynlighet for utløsning av flomskred er større enn 1/100 i nordlige siden ved Leteelva og 

Svinsetelva og et bekkeløp på Sølvika i sør. Årlige sannsynlighet for utløsning av flomskred i resten 

av området er vurdert som større enn 1/1000. 

Utredning av utløp 

Det er en markert vifte i utløpet av Leteelva. Viften er erodert noe langs dagens elveløp som har 

formet en dypt kanalen gjennom viften. Det er også observert en vifteform i utløpet til Svinsetelva, 

men menneskelig aktivitet (det er en vei som går gjennom viften) og elvesideerosjon på dagens 

elveløp skjuler den opprinnelige terrengformer. Klare tegn av flomskredavsetninger er ikke 

observert på andre steder i området.   

Det er identifisert flere løsneområder for flomskred langs elve- og bekkedalene i området basert på 

anbefalinger i NVEs veileder. Det er utført modellering av flomskred fra alle identifisert 

løsneområder. Modellering av flomskred ble utført i RAMMS: Debris Flow for løsneområder i Setet, 

Svinsetbukta, Haugabukta og Sølvikbukta. Modelleringen, utløpslengder og bredder varierer noe 

basert på modellerte volum og friksjonsparametere. Tabell 122 viser et sammendrag av 

parametere benyttet for modelleringen. En full liste med parameter verdier for alle modeller er vist i 

vedlegg H.   
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Tabell 125. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for området Solholmen. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 - 2 m  

Løsnevolum 250 - 400 m3  

Mu 0,2 – 0,36  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Dyp sideerosjon langs elvene påvirker betydelig utløp av flomskred i Leteelva og Svinsetelva. 

Flomskredmasser vil begrenses til dagens bekkeløp på begge steder. Skredmassene vil flyte hele 

veien ned til sjøen. En god del av skredmassene vil avsettes på sjøbunnen. Flomskred langs 

eksisterende bekker i sør er ikke begrenset av dagens bekkeløp, der massene brer seg utover på 

vei ned. Massene vil stoppe før de når sjøen ved Haugabukta. Flomskredmasser i den sørligste 

bekken vil delvis avsettes på land og i sjø, lignende som den tidligere hendelsen i området. 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Basert på tidligere hendelser, løsmassekart, helning, feltkartlegging, skyggekart og historiske 

flyfoto, samt modellering av flere løsneområder vurderes flomskred å kunne nå inn i 

kartleggingsområdet. For området Solholmen er det ved Setet, Svinsetbukta og Sølvikbukta som 

vurderes å ha lavere årlig nominell sannsynlighet enn 1/100 for flomskred.  

15.3.5 Sørpeskred 

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekket. Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet 

gammel snø og lett nysnø, enn i gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området.  

Tabell 126: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Helningskart og skyggemodeller, sammen med flyfoto er brukt for å prøve å identifisere mulige 

løsneområder. Det er ingen typiske områder på Solholmen som utmerker seg som ugunstige med 

tanke på snøsamling enten i bekkeløp eller i forsenkninger i terrenget og samtidig forhold for 

vannmetning. I tillegg er det ingen skredhistorikk for sørpeskred på Solholmen. Basert på all 

informasjon om Solholmen forventes det ikke noen steder større volum av vannmettet snø inn i 

kartleggingsområdet. Årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred inn i kartleggingsområdet med 

ødeleggende kraft vurderes å være lavere enn 1/5000.  
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15.3.6 Steinskred 

NVEs veileder sier at det kan forekomme steinskred i terreng som er brattere enn 45 grader. Deler 

av terrenget utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 45 grader. Løsmassekart fra NGU og 

observasjoner fra felt viser at det er bart fjell slik at det teoretisk kan gå steinskred i området.  

Tabell 127: Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Nei 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

Terrenget i fjellsidene i området Solholmen stiger bratt opp i knauser og rygger som går innover fra 

fjorden. Det er brukt observasjoner i felt, ulike kart, 3D modeller, dronebilder, historiske data, 

INSAR data, helningskart og flyfoto over kartleggings- og påvirkningsområdet. Det vurderes som 

svært usannsynlig at det for Solholmen kan være bergvolum store nok til at det vil kunne 

klassifisere som steinskred.  

Fare for steinskred trenger ikke utredes.  

15.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet skredfare for området er presentert under, se Figur 258. Solholmen har skredprosessene 

jordskred, flomskred, snøskred og steinsprang som aktive prosesser. I faresonene som er 

presentert i det samlede skredfarekartet har tatt høyde for mulige effekter av at flere prosesser kan 

forekomme i samme område. For de ulike skredtypene og begrunnelser for de dokumentert i 

tidligere kapitler.  

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Vedlegg E og Figur 258. Totalt er det 3 

boligbygninger som er innenfor faresoner, fordelt som vist under:  

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 1 bolig vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 2 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

Eksisterende vegetasjon hindrer utløsning av jord- og snøskred flere steder i området. Om skogen 

forsvinner eller fjernes vil skredfaren øke. Det er derfor i tillegg tegnet opp faresoner uten hensyn til 

eksisterende vegetasjonsforhold. Disse er vist i Vedlegg G og skogen som er av betydning for 

faresonene ved dagens forhold er vist i Vedlegg F. 
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Figur 258: Figuren viser samlet skredfarekart for området Solholmen.  

15.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er ikke utført tidligere skredfareutredninger i området så vidt Sweco kjenner til. 

15.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten i området vurderes som forholdsvis liten. Det er en viss usikkerhet knyttet til 

flomskred, jordskred, snøskred og klimatiske forhold.  

Mange registreringer av steinsprang i terreng gjør at den vurderte faren for steinsprang er relativt 

liten.  

15.3.10 Anbefalte tiltak 

Det er ett bolighus som ligger innenfor faresone >1/1000 for flomskred. Aktuelt tiltak for å redusere 

sannsynligheten for flomskred mot hus kan være f.eks. utbedret kanalisering av bekkeløp. 

15.3.11 Andre farer 

Opstadhornet ligger vest for Solholmen på sørsiden av Otrøya. Dette er et fjellområde som er 

vurdert av NGU og instrumentert, og overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er 

vurdert og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 

sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. For området Solholmen viser vurdering av NGU at det 

vil bli påvirket av flodbølge ved en eventuell utrasing av Opstadhornet. 
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16 Område 13 – Nord-Heggdal 

16.1 Områdebeskrivelse 

Området Nord-Heggdal strekker seg om lag 1500 meter på sørsiden av Otrøya, og har en bredde 

på ca. 300 meter, Figur 259. Det er spredt bebyggelse i området, primært bestående av 

eneboliger, noen landbruksbygninger og et kapell i bunnen av fjellsiden. I tillegg er det flere 

fritidsboliger, naust og to småbåthavner nede ved Midfjorden.  

Over kartleggingsområdet går det en fjellside og en rygg opp mot Heggdalshornet (684 moh.). 

Ryggen har hovedsakelig en helning på <30° med noen partier som er brattere, der maksimal 

helning varierer mellom 45-60°. På sørsiden av Heggdalshornet er fjellsiden brattere. I nedre del av 

fjellsiden er helningen 25-60° og det er stedvis bratte skrenter og i den øvre del av fjellsiden er 

helningen fra 45-90° med noen partier som er flatere. Det observeres stedvis nesten vertikale 

skrenter, med svært lite vegetasjon. Fjellsiden har 2 store parallelle renner i vestre del av 

kartleggingsområdet som skjærer fjellsiden med en vinkel på ca. 60° og faller mot SSV, Søre Jølet 

og Nøre Jølet. Disse rennene har en bredde på ca. 10-30 meter. Det er også en mindre renne i 

fjellsiden mot øst som ligger lavere i terrenget, og har samme SSV-trend. Ryggen har en bredde på 

30-40 meter og har to nivåer. Strukturen følges nedover i terrenget. Jølene er tydelig fylt med 

uravsetninger, Figur 260.  

I selve kartleggingsområdet er terrenget ganske slakt med noen lokale knauser. Det er et markant 

knekkpunkt der skråningen tiltar i nord og i den østlige delen av kartleggingsområdet er det en 

elvevifte.  

 

Figur 259. Oversiktskart over Nord-Heggdal. 
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Figur 260. Oversiktsbilde over området Nord-Heggdal, sett mot nord. 

16.2 Grunnlagsmateriale 

16.2.1 Aktsomhetskart 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av utarbeidet av NGI dekker nesten hele 

kartleggingsområdet, men som stopper i den sørøstlige delen av området. Aktsomhetssonene for 

jord- og flomskred dekker kun en liten del av området. Figur 261viser aktsomhetskart for området. 

  

  

Figur 261. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) i Nord-Heggdal er vist under.  

16.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet terrengdata 

fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 
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videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro. 

16.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] viser en skredhendelse med relevans til området. Det er registrert en 

skredhendelse, markert som et fjellskred, i den vestlige delen av kartleggingsområdet, Figur 262. 

Denne fant sted 15. juli 1900 og det er gitt følgende beskrivelse i NVE-atlas: 

Årstalet 1900 er ca. Midsund. På innsida av Otterøya, over Hagset og Krogsgarden gjekk eit 

sort steinskred kring 1900. Skredet kom tett ved husa på Hagset (på Gjera), steinar flaug over 

hustaka. Men det kom til liten skade. 

Hvorvidt det reelt sett, var et fjellskred er ofte svært usikkert for hendelser langt tilbake i tid. 

Ifølge lokale informanter hendte det er snøskred rundt 1955 på Kleiva. En kunne da stå på ski 

oppunder strømledningen.  

Vest for Kleiva fortelles det om et steinsprang som stoppet i husveggen i 1920. 

 

Figur 262. NVE skredhendelser i området Nord Heggdal. 

16.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

16.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

På befaring ble det observert en gammel steingard nær bunnen av fjellsiden mot vest i området, 

som kan ha en viss effekt mot mindre steinsprang, selv om den ikke er ment som et 

skredsikringstiltak. Nede ved småbåthavnen er det en skjæring som er sikret med bolter. Utenom 

det kjenner ikke Sweco til noen sikringstiltak i området, det er ingen tiltak registrert i NVEs 

database. 
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16.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele kartleggingsområdet og påvirkningsområdet er kartlagt som 

«diorittisk til granittisk gneis, migmatitt». 

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser at det er en rekke løsmasseavsetninger i 

området. I den sørlige, relativt flate delen av området er avsetningene primært «hav- og 

fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke» mot øst er det «marine strandavsetninger», «tykk 

morene» og noe «bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke». I foten av fjellsiden ligger det 

«skredmateriale» i to områder, og videre oppover fjellsiden i påvirkningsområdet ligger det 

hovedsakelig «bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke» og et parti med «skredmateriale». Helt mot 

toppen av ryggen som går opp til Heggdalshornet fra østsiden, finnes det forvitringsmateriale, Figur 

263. 

 

 

Figur 263. Løsmassekart fra NGU over området Nord-Heggdal. 

16.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er 

skredmasser i bunnen av skråningen. Det observeres også at skredavsetningene har noe større 

utbredelse på eldre flyfoto, ettersom terrenget blir mer tilgrodd med skog etter hvert, Figur 264 

Raviner/bekkeløp er også mer fremtredende på eldre flyfoto.  
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Figur 264. Flyfoto over området Nord Heggdal. Foto øverst fra Sunnmøre Ytre 1968. Foto nederst fra Møre 

2018. 

16.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog og furuskog 

med noe innslag av granskog, Figur 265. Tregrensa i påvirkningsområdet er noe undulerende og 

ligger rundt 410 moh. i vest, rundt 380 moh. i den sentrale delen av fjellsiden og strekker seg kun til 

340 moh. langs ryggen i øst. Det flate partiet i kartleggingsområdet er begrodd av noe lauvskog og 

gran. Det er lite skog mot øst i kartleggingsområdet, der er det dyrka mark.  



RAPPORT SIDE 345 AV 416  

 
 

 

Figur 265. Oversiktskart over skog i området Nord Heggdal, NIBIO [13]. 

16.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 266. Kartet 

viser at det er mindre drenerende løp langs hele fjellsiden.  

Vannveiene starter høyest i terrenget i den vestlige delen av påvirkningsområdet, ved Søre Jølet. 

Her starter de drenerende løpene rundt 575 moh. Løpene i denne delen går sammen til ett løp 

lenger nede i fjellsiden, men renner ut av påvirkningsområdet.  

I sentrale deler av fjellsiden, ved Nøre Jølet, starter vannveiene fra ca 375 moh. og drenerer 

nedover mot kartleggingsområdet med en SSØ trend. Løpen drener fra terreng og har ikke noe 

utspring fra vann eller myrer.   

 

Figur 266. Markfuktighetskart og drenering i området Nord-Heggdal, NIBIO [46]. 
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16.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser. Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs 

veileder [2] følger, og kun aktuelle skredtyper er utredet videre. 

16.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og NVEs flytskjema (Tabell 128Tabell 80) er steinsprang 

vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren for steinsprang utredes 

videre. 

Tabell 128. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart 

for steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og 

usammenhengende løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Som nevnt er kartleggings og påvirkningsområdet kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt». Det er identifisert en rekke potensielle løsneområder i skrenter og brattere partier 

skråningen over kartleggingsområdet, både i form av mindre skrenter og større klipper. 

Løsneområdene finnes fra ca. 130-630 moh. i fjellsiden. Majoriteten av løsneområdene ligger 

under tregrensa, men det ligger også løsneområder av betydelig størrelse over tregrensen.  

Observasjoner fra felt og dronebilder indikerer tre sprekkesett, samt tilfeldige sprekker. Det er ett 

tilnærmet vertikal sett, samt ett sett som er subvertikalt med en nordvestlig orientering og ett 

undulerende sub-horisontalt sprekkesett. Det observeres også at det stedvis har løsnet blokker fra 

de tilnærmede vertikale skrentene i fjellsiden, Figur 267 og Figur 268. Bergoverflaten i fjellsiden er 

stedvis svært glatt og stedvis ru. Stedvis vil de subvertikale sprekkeplanene vise som store 

avskallinger i bergmassen, Figur 268. Mot toppen av Heggdalshornet ligner dette på 

eksfoliasjonssprekker. Sprekkesettenes orientering gjør det mulig å løsne ut steinsprang fra 

skrentene. 

Tilstedeværelsen av urer med steinsprangavsetninger i underkant av skrentene tyder også på at 

steinsprang har forekommet tidligere, stedvis og forholdsvis hyppig. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner.  
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Figur 267. Skrent med mulig arr etter utrasing langs sørsiden av Heggdalshornet. 
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Figur 268. Subvertikalt sprekkeplan og spor etter tidligere utglidninger. Planutglidninger merket med rødt, 

mulig kileutglidning merket med oransje.  

Utredning av utløp 

Steinsprangavsetninger er i stor grad lagt til grunn i vurdering av utløpet for steinsprang. Det må 

tas høyde for at enkelte blokker kan være fjernet ved opparbeiding av jordbruksareal eller 

opprydding etter skredhendelser i kartleggingsområdet. Det er forholdsvis mange 

sammenhengende avsetninger etter steinsprang i form av urer, både i foten av fjellsiden og i 

rennen i terrenget over. Urene i bunnen av fjellsiden er forholdsvis grove. Det ble observert flere 

enkeltblokker i kartleggingsområdet under befaringen, både nær og på nedsiden av fylkesvegen, 

med variabel størrelse fra 0,5-10 m3 (Figur 269).  
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Figur 269. Eksempler på grove blokker med variable grad av vegetasjon på seg, lokalisert i sentrale deler av 

kartleggingsområdet i Nord Heggdal. 

I tillegg er det flere kjente hendelser, både hendelsen fra NVE-Atlas og en hendelse som har 

fremkommet i samtaler med lokale. Alle disse indikerer at steinsprang kan nå ned mot bebyggelsen 

som ligger på oppsiden av vegen, selv om de har gått ulike steder i området.  

Det er gjort steinsprangsimuleringer i Rockyfor3D som et supplement til observasjoner gjort i felt, 

Tabell 129. Feltobservasjonene er tillagt mest vekt i vurderingene.  

Tabell 129. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang i området Nord-Heggdal ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 0% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 m3) 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Modellering antyder at steinsprang vil gå lengst i den vestlige delen av kartleggingsområdet. Det 

kommer også frem at det er fare for steinsprang fra lokale skrenter nede ved fjorden. Fremtidige 

steinsprang forventes i stor grad å nå ned til uren i selve fjellsiden, uren ved foten av fjellsiden og i 
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enkelte tilfeller noe lenger. Det er i stor grad skrentene med lite vegetasjon som danner 

utløsningsområdene for steinsprang i området. 

Skogen i området vurderes å ha liten effekt for demping av steinsprang. Tettheten av trær er stort 

sett <400 trær/hektar for en DBH (16 cm). Skred som er dimensjonerende for faresonene kan være 

vesentlig større enn dette, og skogen har dermed ingen vesentlig betydning for vurderingen av 

faresonene.   

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang i kartleggingsområdet er større 

enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. 1/100-sonen er i stor grad tegnet basert på observerte 

steinsprangavsetninger. Sonen med skredfare større enn 1/1000 er tegnet noe utenfor denne, 

både i lys av enkelte observerte skredblokk, kjente steinspranghendelser og utførte modelleringer. 

Sonen for 1/5000 er tegnet noe forbi vegen lengst vest, omtrent i vegen sentralt i området og noe 

høyere opp i terrenget lengst øst. 

I tillegg til steinsprang fra fjellsiden kan det enkelte steder gå steinsprang fra mindre skrenter internt 

i kartleggingsområdet også, og det er tegnet faresoner rundt disse skrentene iht. forventet utløp av 

skred.  

16.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 130 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 130. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Nei 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Fra dronefoto kan det observeres at det er løsnet noen partier av en viss størrelse med blokker fra 

fjellsiden, (Figur 267). Figur 268 viser et område med kileutglidning. Det observeres ikke spor etter 

tidligere fjellskred i fjellsiden eller foten av fjellsiden. Basert på visuell inspeksjon av bergmassene i 

skråningen og sprekkesettene i den, er det ikke observert større bergpartier som forventes å være 

avgrenset.  

Det finnes en skredhendelse i NVEs skredhendelsesdatabase som er registrert som et fjellskred. 

Basert på oppgitt utløpslengde og observasjoner i felt tolkes det i stedet å ha vært et stort 

steinsprang, eventuelt et mindre steinskred, men med skreddynamikk som et steinsprang.  

Vi vurderer at løsnesannsynligheten for steinskred med en annen skreddynamikk enn steinsprang 

er lavt (mindre enn 1/5000) for kartleggingsområdet. Det er derfor ikke behov for spesiell 

utløspmodellering for steinskred. Slike skred er dekket av vurderingen av steinsprang i forrige 

kapittel.  

16.3.3 Snøskred  

Er snøskred en aktuell prosess i området?  
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Tabell 131 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet.  

Tabell 131. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess i området. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs 

aktsomhetskart for snøskred. Også 

innenfor NGIs aktsomhetskart for stein- 

og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er løvskog og furuskog i 

vurderingsområdet. Skogen vurderes 

tilstrekkelig til å hindre utløsning av 

snøskred i deler av fjellsiden, men 

løsneområdene ligger over disse sonene. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å 

kunne bremse eventuelle snøskred i 

betydelig grad.  

Nei 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Store deler av terrenget i fjellsiden er delvis for bratt til at de utgjør løsneområder for snøskred. De 

slakere områdene mellom de bratte knausene i fjellsiden utgjør derimot potensielle løsneområder 

for snøskred. Det finnes flere partier med helning på 35-45° i ulik størrelsesorden og de ligger 

mellom 200-640 moh.  

Mot toppen av fjellsiden og på nedsiden av ryggen mot Heggdalshornet finnes det flere områder 

der kombinasjonen av terrengoverflaten og helning gjør områdene aktuelle for skred. Per dags 

dato er løsneområdene mot vest som strekker seg opp mot Heggdalshornet ikke dekket av skog. 

Derimot er løsneområdene på østsiden, på nedsiden av ryggen, dekket av skog. Det er derimot 

ikke tilstrekkelig kronedekning (<80%) eller tetthet av trær med DBH 16 cm (<450) for at skogen 

har tilstrekkelig forebyggende effekt til å hindre utløsning av snøskred i noen av løsneområdene. 

Ruheten i løsneområdene er relativt lav.  

I forhold til løsneområdenes geografiske plassering er målestasjonene Ona og Rekdal nærmest, 

stasjonene ligger relativt nært havnivå og har en primær vindretning som er henholdsvis sørvestlig, 

og sørvestlig og østlig. Målestasjonen på Gjemnes ligger høyere i terrenget, 990 moh., og 

vindretningen her vil ikke avbøyes av topografien. Her er den primære vindretning fra vest og 

nordvest og sørøst. 

Hele fjellsiden til Heggdalshornet har en SSØ orientering og formen på løsneområdene tilsier det 

kan vindpålagres snø i fjellsiden ved vind fra nordvest og noe fra vest. På Nord-Vestlandet fører 

ofte den nordvestlige vinden med seg nedbør i form av snøfall, mens de sørvestlige og sørlige 

vindene gir nedbør i form av regn. Ved vinder fra nordvest vil det kunne vindpålagres snø i 

løsneområdene i vest. Det finnes dermed noen senkninger og renner i fjellsiden som kan samle 

snø ved flere vindretninger. Terrenget her er lite vegetert, underlaget er relativt glatt og det 

observeres bergblotninger. Fra lokale opplyses det også at spesielt Søre Jølet, men også Nøre 

Jølet, kan samle mye snø. 

I Nedbør og temperatur kommer det frem at 1-døgns og 3-døgns maksimum for målestasjonen på 

Hildre (måleperiode 01.01.1991-20.08.2019) er henholdsvis 119 mm og 140,5 mm nedbør. Normal 

årsmaksimum av snødybde for målestasjonen Hindalsøra i Molde (258 moh) viser at 

gjennomsnittlig snødybde i denne høyden er <50 cm. Kartleggingsområdet ligger lenger inne i 

fjorden for målestasjonen på Hildre og lenger ut mot havet for målestasjonen i Molde. Samtidig er 
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de kartlagte løsneområdene noe høyere oppe i terrenget enn målestasjonen i Molde, men det er 

begrenset forskjell og det korrigeres ikke for høyde.  

Det er kjent at det har gått snøskred i fjellsiden tidligere og informasjon fra lokale informanter sier 

det har vært snøskredaktivitet i Søre Jølet. Men disse skredene vil gå ned vest for 

kartleggingsområdet. Men det finnes også en kjent snøskredhendelse i den østlige delen av 

kartleggingsområdet, noen hundre meter vest for kapellet. Det er ikke åpenbart akkurat hvor i 

skråningen dette skredet løsnet, men det er kjent at det lå betydelig mengde med snø i fylkesvegen 

(se kap. 0).  

Utredning av utløp 

Den ene kjente snøskredhendelsen i området indikerer at snøskred kan nå ned mot vegen selv i et 

område med forholdsvis begrenset høyde på fjellsiden. Det er imidlertid ikke observert noen 

avsetninger eller spor etter snøskred i området, noe som antyder at dette trolig ikke forekommer 

veldig hyppig noen steder. 

Det er modellert potensielle utløpslengder i Ramms:Avalanche samt statistiske modeller . For 

gjentaksintervall på 1000-5000 år er det vurdert at bruddkanthøyder i størrelsesorden 0,5-1 m kan 

være realistiske for de løsneområdene som ligger i selve fjellsiden. Tabell 132 viser parametere 

benyttet i modelleringen og Vedlegg H viser detaljert informasjon for modelleringsparametere for 

hver enkelt skredbane. 

I skålformede løsneområder som i Søre Jølet hvor det er aktuelt med vindpålagring ved flere ulike 

vindretninger kan det trolig legge seg enda mer snø, med slike løsneområder er mindre aktuelle for 

utløp ned mot kartleggingsområdet da de går ned mot fjorden vest for området. 

Resultat fra modelleringen viser at snøskred når inn i kartleggingsområdet både for de dynamiske 

og statistiske modellene. Detaljert utløpslengde for skredhendelsen øst i området er ikke kjent, 

men modelleringene samsvarer noenlunde med beskrivelsene som er gitt av skredet. De 

dynamiske modelleringene antyder at skred kan få utløp ned mot vegen i store deler av området. I 

enkelte deler av skråningen vil snøskred også kunne ha noe lengre utløp ned forbi vegen. De 

statistiske modelleringene viser generelt en lengre utløpslengde enn de dynamiske modelleringene 

for hele fjellsiden.  

Tabell 132. Parametere benyttet i RAMMS::Avalanche for området Nord-Heggdal. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 0,5-1 m  

Løsnevolum 1700-33 500 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small og Medium  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1000 moh. og 500 moh.  

Stopp moment 5-10 %  

 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred er større enn 1/1000 og 1/5000 

en del steder i området. For store deler av skråningen vil snøskred kunne ha utløp ned mot vegen, 

omtrent tilsvarende som for steinsprang eller noe kortere. Enkelte steder vurderes det, primært 
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basert på identifiserte løsneområder og utførte modelleringer at snøskred kan ha lengre utløp forbi 

vegen og i ett tilfelle helt ned til fjorden. For løsneområder helt nordvest i påvirkningsområdet vil 

eventuelle hendelser dreie vestover og ikke inn i kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at snøskred er forholdsvis sjeldent i området ettersom snøforholdene som skal til for å 

få utløst snøskred ikke vil opptre veldig hyppig. Den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred 

vurderes å være større enn 1/100 nedenfor Nøre Jølet. Det er spesielt ved vind fra vest og 

nordvest at det kan vindpålagres snø i området.  

Skogen som er i området, er ikke vurdert å ha betydelig effekt mot verken utløsning av snøskred 

eller utløpslengdene. Selv om skogen trolig har en viss effekt, vil usikkerheten i både 

løsnesannsynlighet og utløpslengder være stor nok at det ikke er grunnlag for å tegne faresoner 

med lengre utløp for terreng uten skog. 

16.3.4 Jordskred  

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og NVEs flytskjema (Tabell 133) er jordskred vurdert som en 

aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra jordskred utredes videre. 

Tabell 133. Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Jordskred 

Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. Utløsning av jordskred er i liten grad en repeterbar hendelse i ett gitt punkt, men 

historikk i område gir nyttig informasjon om fremtidige mulige løsneområder.  

Det observeres noen mindre raviner/bekkeløp i den sentrale delen av fjellsiden. Fjellsiden opp mot 

Heggdalshornet er preget av at den er bratt, stedvis har den vertikale skrenter og noen mindre 

bratte partier. Fjellsiden har også renner som vil både drenere vann og lede eventuelle masser. 

Skogen som er til stede i fjellsiden vil ha stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter binder opp 

masse og skaper stabilitet samt tar til seg vann.  

Generelt er det forholdsvis lite løsmasser i skråningen, men det kan ikke utelukkes at det kan løsne 

mindre jordskred i lommer med løsmasser og/eller langs de bekkene som finnes. Det er tegnet inn 

noen potensielle løsneområder i registreringskartet. Dette ansees å være representative eksempler 

på mulige løsneområder.  

Langs bekkeløpene som finnes er det observert spor etter noe massetransport sammen med 

avsetninger etter steinsprang, og det kan ikke utelukkes at noe av disse massene kan representere 

mindre jordskred, men det kan også skyldes kun bekketransport. 

Det er registrert et historisk jordskred på østsiden av Otrøya med skrednavn «Søvik» i NVEs 

skredhendelse database, i nærheten av Svinnsetbukta. Dette ligger ca. 3 km nordøst for området i 

Nord-Heggdal. Jordskredet er registrert ca. 40 moh. den 15.07.1858. Været på skredtidspunktet er 

ukjent.  

Utredning av utløp  
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Foten av skråningen består i stor grad av urmasser, og lite eller ingen tydelige spor etter jordskred. 

Ettersom jordskred i skråningen ikke forventes å kunne få veldig store volum, forventes også 

jordskred å bremse opp ganske betydelig i det de møter urmassene.  

Det er utført modellering i RAMMS:DebrisFlow for jordskred med parametere som vist i Tabell 134. 

Modelleringene er vurdert å være ganske konservative for dette området, og er ikke tillagt veldig 

stor vekt. Likevel indikerer også disse at jordskred i de aller fleste tilfeller vil stoppe i urmassene 

og/eller skråningsfoten. 

Tabell 134. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for området Nord-Heggdal. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 600-2200 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at jordskred kan nå inn i øvre del av kartleggingsområdet med større årlig nominell 

sannsynlighet enn 1/1000 og 1/5000 enkelte steder. Utløpslengdene vil være ganske begrenset, 

ettersom volum på jordskred forventes å være små. Skredtypen vil ha utløpslengder som er 

underordnet i forhold til snøskred og steinsprang, og er dermed ikke dimensjonerende for 

faresonene noen steder.  

Den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred vurderes ikke å være større enn 1/100 noen 

steder i kartleggingsområdet.  

Selv om skogen nok har en viss effekt på stabiliteten av løsmasser i området vurderes den ikke å 

være avgjørende for fastsettelse av faresonene. Det er derfor ikke tegnet egne faresoner uten 

skog. 

Inne i selve kartleggingsområdet er det en skråning i øst som er forholdsvis bratt, men som med 

dagens forhold vurderes å være stabil. Den kan imidlertid bli ustabil ved terreng- og eller 

dreneringsendringer, og bør vurderes geoteknisk dersom det skal bygges nær den. Denne er 

markert som et annet faremoment.  

16.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 135 viser en vurdering av skredtypen som 

aktuell prosess for kartleggingsområdet. 
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Tabell 135. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja, i en liten del av 

området 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja, noe 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

 

Det er bart fjell og tynt løsmassedekke i fjellsiden. Det finnes forsenkninger og bekkeløp i terrenget, 

men det antas at eventuelle løsmasseskred i fjellsiden primært vil gå som jordskred. Flomskred er 

derfor ikke er en aktuell skredtype i området og/eller er tilstrekkelig dekket av vurderingen for 

jordskred. 

Flomskred anses ikke som en aktuell skredtype i området.  

 

16.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 136Tabell 67 viser en vurdering av skredtypen 

som aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

 

Tabell 136. Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Det er ikke observert sørpeskred i området eller andre steder i nærheten. Geografisk og 

topografisk plassering av området, samt klimatiske data tilsier at det ikke typisk går sørpeskred her. 

Det er heller ikke observert spor på befaring som tilsier det. 

Sørpeskred anses ikke som en aktuell skredtype i området 
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16.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er det fare for steinsprang, snøskred og jordskred i området. Det er faren for 

steinsprang og snøskred som er dimensjonerende for hele området (litt varierende fra sted til sted). 

Faren for jordskred er vurdert å være underordnet de andre skredtypene. 

Skogen vurderes ikke å ha betydning for fastsettelse av faresonene. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 270. Totalt er det 11 boligbygninger som 

ligger innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 4 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 7 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 270. Faresonekart fra delområdet Nord-Heggdal. 

Faresonene er vist i vedlegg 13E, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 13C 

og modelleringer vist i vedlegg 13D. Faresonene i vedlegg 13E forutsetter ikke skog.  

16.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er ikke utført tidligere skredfareutredninger i området så vidt Sweco kjenner til. 

16.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten i området vurderes som forholdsvis liten for vurderingene av steinsprang 

For snøskred er usikkerheten noe større. Lokale forhold har stor betydning for snøpålagring, og 

dette fremkommer ikke nødvendigvis godt i klimadataene. Det er imidlertid ting som tyder på at 

området Nord-Heggdal er noe mer snøskredutsatt enn andre steder på Otrøya, noe den ene kjente 

hendelsen her også indikerer. Likevel er det en viss usikkerhet knyttet til denne vurderingen. 

16.3.10 Anbefalte tiltak 

For steinsprang kan det være aktuelt med fanggjerder og/eller fangvoller. Snøskred er mer 

krevende å sikre mot, selv om fangvoller eller ledevoller stedvis også kan være aktuelt mot det. 

Slike tiltak vil også fange opp faren mot eventuelle jordskred.  
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Enkelte av byggene på nordsiden av vegen kan potensielt bli noe krevende å sikre, ettersom det er 

flere skredtyper som er aktuelle. 

16.3.11 Andre farer 

Opstadhornet ligger vest for Nord-Heggdal på sørsiden av Otrøya. Dette er et fjellområde som er 

vurdert av NGU og instrumentert, og overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er 

vurdert og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 

sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. For området Nord-Heggdal viser vurdering av NGU at 

det vil bli påvirket av flodbølge ved en eventuell utrasing av Opstadhornet. 
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17 Område 14 – Klauset 

17.1 Områdebeskrivelse 

Området Klauset strekker seg omtrent 1,8 km på sørsiden av Otrøya, Figur 271. Det er bebyggelse 

i form av eneboliger og gårdsbruk i mesteparten av området, samt noe innmark. Bebyggelsen og 

veien gjennom området ligger primært på en utflating i terrenget ved om lag 25 moh. Spesielt i 

nedre del av skråningen er det en markert skrent som strekker seg over mesteparten av 

kartleggingsområdet ved om lag 100 moh., Figur 272 og Figur 273. Denne skrenten dekker ikke 

den østlige delen av området og stopper ca. der Rennelva kommer ned. Over skrenten stiger 

terrenget opp mot Klausethornet (669 moh.) mot øst og Trollhesten (621 moh.) mot vest. 

Skråningen stiger trinnvis med både bratte skrenter, utflatinger og partier med jevn helning på ca. 

30-45°. Skråningen opp mot Klausethornet har en overordnet helning som er brattere enn 30 °, 

mange partier er også brattere enn 45°, mens noen få er brattere enn 60°. Mot toppen av 

Klausethornet, rundt 500-550 moh., avtar helningen betydelig og den er stort sett mindre enn 30°.  

 

Figur 271. Oversiktskart over Klauset. 

 

Figur 272. Panoramabilde satt sammen fra flere dronebilder av området Klauset, sett mot nord. Proporsjonene 

i bildet er noe forvridd.  
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Figur 273. Klausethornet sett mot nord. 

17.2 Grunnlagsmateriale 

17.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for jord- og flomskred dekker også en god del av området. 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av NGI markerer også det meste av området som 

potensielt skredutsatt. Figur 274viser de ulike aktsomhetskartene for området. Figur 274 viser 

aktsomhetskart for området.  

 

  

  

Figur 274. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.)  på Klauset er vist under. 
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17.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet terrengdata 

fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro. 

17.2.3 Historiske skredhendelser 

Det er ikke funnet informasjon om ytterligere historiske skredhendelser i tilknytning til området. 

Verken i NVEs database over skredhendelser eller i samtale med lokale beboere.  

17.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

17.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Sweco kjenner ikke til noen eksisterende skredsikringstiltak i området, det er ingen sikringstiltak 

registrert i NVEs database. 

17.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at nesten hele kartleggingsområdet består av «diorittisk til granittisk 

gneis, migmatitt». Den nordvestlige delen av kartleggingsområdet og nesten hele 

påvirkningsområdet er kartlagt som «amfibolitt og glimmerskifer». 

NGU sine løsmassekart i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) består av tynt eller usammenhengende dekke hav- og 

fjordavsetning. Lengst i øst er et mindre område med strandavsetning. I den sørvestlige delen av 

området er det et tynt humusdekke og et lite område med tynt dekke/bart fjell. I den nordøstlige 

delen av kartleggingsområdet, i foten av fjellsiden er det kartlagt skredavsetninger. Skråningen 

over kartleggingsområdet er kartlagt som bart fjell. I den nordvestlige delen av fjellsiden i 

påvirkningsområdet er det kartlagt et lite område med skredavsetninger, Figur 275. Det er i 

skråningen også indikert innslag av steinsprangavsetninger og morene [4].  
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Figur 275. Løsmassekart fra NGU over området Klauset. 

17.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett. Det eksisterer 

bilder fra 1968, 2006, 2007, 2011, 2013 og 2018 som dekker hele eller deler av området. Det 

observeres at raviner i fjellsiden er mye mer fremtredende på eldre datasett, og skogen har vokst 

seg mye tettere med tiden, Figur 276. Det observeres ingen spor etter skredhendelser i de 

historiske datasettene.  
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Figur 276. Flyfoto fra Norge i bilder viser tydelig utpreget raviner i foto fra 1968 og at skogen er mye mer 

fremtredende i senere tid. Bildene er fra datasettene Møre 2018 (øverst) og Sunnmøre Ytre 1968 (nederst).  

17.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er lauvskog med noe 

innslag av furuskog, Figur 277. Tregrensa i påvirkningsområdet ligger på ca. 425-450 moh. Det er 

trær langs hele fjellsiden ned til veien, unntatt i noen områder der det er dyrka mark. Stedvis er det 

lauvskog helt ned til fjorden.  
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Kronedekket er varierende langs fjellsiden, den er >90% i den østlige delen. I den sentrale delen 

av området er kronedekningen noe lavere, og varierer fra 10-50% og stedvis 80%. Denne trenden 

er gjeldende vestover i området også. Stammetettheten for DBH (16 cm) er noe varierende i 

fjellsiden, og er stedvis >550 trær/hektar, men i de fleste deler av fjellsiden ligger den mellom 0-500 

trær/hektar. Det er kun et lite område nede i den vestlige delen av påvirkningsområdet skogen er 

tilstrekkelig for å hindre utløsning av eventuelle snøskred. 

 

Figur 277. Oversiktskart over skog i området Klauset, NIBIO [13]. 

17.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsiområdet, Figur 278. Kartet 

viser at det er drenerende løp langs hele fjellsiden. Noen av løpene starter i mindre fjellvann rundt 

525 moh. mot toppen av Klausethornet.  

Alle de drenerende løpene har en orientering på ssø nedover fjellsiden og mot påvirkningsområdet 

før de går ut i Midfjorden. Noen av løpene går inn i hverandre, men de fleste går ned hele fjellsiden 

som individuelle løp. I den østlige delen av påvirkningsområdet går de drenerende løpene i 

definerte raviner.  
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Figur 278. Markfuktighetskart og drenering i området Klauset, NIBIO [46]. 

17.3 Skredfareutredning 

Skredfaren i områdene er vurdert på bakgrunn av historiske hendelser, feltkartlegging, tidligere 

kartlegging og skredfarevurderinger, NVEs aktsomhetskart, kart- og modellstudier samt 

modellering av aktuelle skredprosesser.  

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] følger, og kun aktuelle 

skredtyper er utredet videre. 

17.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger, samt NVEs flytskjema (Tabell 80) er steinsprang vurdert 

som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren for steinsprang utredes videre. 

Tabell 137. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45 grader i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekke. 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Potensielle løsneområder for steinsprang finnes langs store deler av fjellsiden over 

kartleggingsområdet. De kartlagte løsneområdene er av varierende utstrekning og ligger stort sett 
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under 450 moh., men noen få mindre løsneområder ligger spredt i påvirkningsområdet over denne 

høyden. Mange av disse skrentene er synlige og har et tynt vegetasjonsdekke eller vises som bart 

fjell, Figur 279. Løsneområdene er i stor grad langsgående skrenter med forholdsvis begrenset 

høyde, inntil ca. 30-40 m.  

Som nevnt er berggrunnen i nesten hele kartleggingsområdet består «diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt». Den nordvestlige delen av kartleggingsområdet og nesten hele påvirkningsområdet er 

kartlagt som «amfibolitt og glimmerskifer» [3]. Skrenten langs bunnen av fjellsiden har forholdsvis 

massivt berg og det observeres tilnærmede horisontale sprekker med noe fall fra horisontalen mot 

nord. Det observeres også tilnærmede vertikale sprekker normalt til fjellsiden. Denne trenden er 

gjeldende for bergblotningene lenger oppe i fjellsiden også, samt bergmassen mot toppen av 

fjellsiden der det er tynt med vegetasjon. Det observeres ur i bunnen av skrenten som ligger ca. 

100 moh., Figur 279. Det ligger også ur oppe i fjellsiden i den vestlige delen av 

påvirkningsområdet.  

Under befaringen ble det observert flere blokker på det flate partiet langs foten av fjellsiden. 

Størrelsen på blokkene varierte mellom 1-3 m3. Det ble også observert en blokk på 10-20 m3, men 

om dette er en skredblokk eller morene er uvisst. Det ble også observert ur langs skråningsfoten 

mot øst der det ikke er en tydelig skrent lenger.  

Det er tydelig at det kan løsne steinsprang fra skrentene over kartleggingsområdet, men det 

fremstår, basert på observasjoner i felt, som at utfall for det meste har begrenset størrelse og at de 

hyppigste utfallene er relativt små. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, og disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner. 

 

 
Figur 279. Skrent i bunn av fjellside og steinsprangavsetninger i bunn. 

Utredning av utløp 

Steinsprangavsetninger er i stor grad lagt til grunn i vurdering av utløpet for steinsprang. Det må 

tas høyde for at enkelte blokker kan være fjernet ved opparbeiding av jordbruksareal eller 

opprydding av skredhendelser. Det er generelt en del avsetninger etter steinsprang i området. Det 

ligger blokker langs bunnen av fjellsiden i kartleggingsområdet på Klauset. Hovedsakelig er 

blokkene av størrelse fra 0,5-3 m3. Det registreres en større blokk på 10-20 m3, det er uvisst om 

dette er en skredblokk eller en morene- eller flyttblokk.  
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Observasjoner i felt antyder at steinsprang fra høyereliggende løsneområder i skråningen i stor 

grad har stoppet opp i de slakere partiene i skråningen, og at steinsprang som kan nå inn i området 

primært stammer fra den nederste skrenten som ligger rett over kote 100.  

Det er utført modellering av steinsprang i Rockyfor3D for å undersøke det potensielle utløpet til 

steinsprang, parametere benyttet er listet i Tabell .  

Tabell 138. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang I området Klauset ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 0% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 m3) 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Resultater fra modelleringen overestimerer i stor grad utløpslengdene sammenlignet med 

observasjoner fra felt. I tillegg er det sterkere kanalisering av steinsprang langs bekkeløp og 

forsenkninger enn det observerte avsetninger tilsier. Likevel antyder modelleringene også det som 

er observert, at mange steinsprang fra de høyereliggende delene av skråningen vil stoppe opp før 

de når ned mot kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at steinsprang fra løsneområder lenger oppe i fjellsiden i vest vil stoppe i selve 

fjellsiden og ikke ha utløpslengde ned til kartleggingsområdet. I den østlige delen av området er 

steinsprang fra fjellsiden mer dominerende og vil ha noe lengre utløp. Helt øst forventes 

steinsprang å kunne nå ned til vegen.  

Det er også fare for steinsprang fra knauser nede ved fjorden i den vestlige delen av området.  

Skogen i området er primært lauvskog, med noen områder med furu. Kronedekningen er 

varierende, stedvis er det svært tett og stedvis er det lavt. I områder med en stammetetthet for 

DBH (16 cm) varierer tettheten mellom 50-400 trær/hektar. Skogen kan ha en viss dempende 

effekt på steinsprang i fjellsiden, men effekten av dette vurderes å være begrenset og uten 

innvirkning på faresonene.  

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang i kartleggingsområdet er større 

enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Steinsprang vurderes å kunne nå marginalt inn i den vestlige delen 

av kartleggingsområdet, noe lenger inn i den sentrale delen hvor skrenten ovenfor er tettere på, og 

også noe lenger lengst øst hvor det finnes urmasser ned mot fylkesvegen.  

Steinsprang fra høyereliggende skrenter i terrenget vurderes i stor grad å stoppe opp før de når 

ned mot kartleggingsområdet.  

Vurderingene av utløpslengder baserer seg i stor grad på observerte avsetninger i felt, og 

modelleringsresultater er tillagt begrenset vekt. Det er tatt høyde for at en del blokk kan være 

ryddet fra området som er opparbeidet til jordbruk.  
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17.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

NVEs veileder sier at digital terrengmodell, flyfoto, geologiske kart, Nasjonale databaser for 

ustabile fjellparti og InSAR kan benyttes for å avgjøre om steinskred er en aktuell prosess i et 

område. Tabell 139 viser en vurdering av skredtypen som aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Tabell 139. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i 

eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Nei 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Det er skråninger brattere enn 45° i området og det er bart fjell og i påvirkningsområdet, men ingen 

av disse områdene er spesielt store, og strukturen i berget tilsier at det ikke vil forekomme 

steinskred. Det observeres ingen ustabile fjellparti i NVEs database over potensielle fjellskred eller 

NGUs database over ustabile fjellparti for Klausethornet 

Steinskred vurderes ikke som en aktuell prosess i området.  

17.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og NVEs flytskjema (Tabell 140) er snøskred vurdert som en 

aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred utredes videre. 

Tabell 140. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Også innenfor NGIs aktsomhetskart 

for stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, 

men også noe barskog. Skogen vurderes ikke 

som så tett til å hindre utløsning av snøskred i 

løsneområder for snøskred. Skogen vurderes 

ikke som tett nok til å kunne bremse eventuelle 

snøskred i betydelig grad.  

Ja 

Årlig snødybde Årlig snødybde er over 0,2 meter.  Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i påvirkningsområdet er bratt nok til å ha utløsningsområder for snøskred. Områdene 

som er bratte nok er lokalisert i et belte mellom 260-540 moh. Løsneområdene ligger i den øvre 

delen av det bratte partiet i fjellsiden før helningen avtar mot toppen mot Klausethornet.  
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Mot toppen av fjellsiden i vest er det flere store områder der kombinasjonen av terrengoverflaten 

og helning gjør områdene aktuelle for skred. Flere av områdene er per dags dato ikke dekket av 

noe skog og skogen har dermed ikke forebyggende effekt mot utløsning av snøskred i området. 

Også for områdene opp til 460 moh., der det er løvskog i løsneområdene kommer det frem fra 

NiBIO [30] at kronedekningen er <80% og stammedekning per hektar fra 50-150 (DBH 16 cm), noe 

som er heller ikke tilstrekkelig for å hindre utløsing av snøskred.  

Ruheten i terrenget er lav og antagelig kun tilstrekkelig til å holde en snøhøyde på 0,3 m. I forhold 

til løsneområdenes geografiske plassering er målestasjonene Ona og Rekdal nærmest, stasjonene 

ligger relativt nært havnivå og har en primær vindretning som er henholdsvis sørvestlig, og 

sørvestlig og østlig. Målestasjonen på Gjemnes ligger vesentlig høyere i terrenget, 990 moh, og 

vindretningen her vil ikke avbøyes av topografien. Her er den primære vindretning fra vest, 

nordvest og sørøst. 

Formen på de største løsneområdet i den vestlige delen av påvirkningsområdet har en sørøstlig 

orientering og ligger i ly for vinder fra nordvest. De resterende løsneområdene er antagelig mer 

avblåst, og det vil i liten grad kunne vindpålagres snø. På Vestlandet er det ofte den nordvestlige 

vinden som fører med seg nedbør i form av snøfall, mens de sørvestlige og sørlige vindene gir 

nedbør i form av regn. Ved vinder fra nordvest vil det kunne vindpålagres snø i løsneområdene i 

vest. Terrengforholdene i løsneområdet har en helning på 30-45° og stedvis flate partier i bunn av 

disse partiene. Det finnes dermed noen skålformasjoner i fjellsiden som kan samle snø. Terrenget 

her er lite vegetert, underlaget er relativt glatt og det observeres bergblotninger.  

1-døgns og 3-døgns maksimum for målestasjonen på Hildre (måleperiode 01.01.1991-20.08.2019) 

er henholdsvis 119 mm og 140,5 mm nedbør. Normal årsmaksimum av snødybde for 

målestasjonen Hindalsøra i Molde (258 moh) viser at gjennomsnittlig snødybde i denne høyden er 

<50 cm. Kartleggingsområdet ligger lenger inne i fjorden for målestasjonen på Hildre og lenger ut 

mot havet for målestasjonen i Molde. Samtidig er de kartlagte løsneområdene noe høyere oppe i 

terrenget enn målestasjonen i Molde, men det er begrenset forskjell og det korrigeres ikke for 

høyde.  

Det er ikke kjent at det har løsnet snøskred i historisk tid som har gått inn i kartleggingsområdet, og 

lokalkjente har opplyst at dette ikke normalt forekommer. Det er heller ikke observert indikasjoner 

etter snøskred under befaring. Det vurderes at snøskred i teorien kan forekomme i den vestlige 

delen av området hvor løsneområdene ligger mer gunstig til for vindpålagring av snø ved 

nordvestlige vinder. Men hyppigheten på slike skred vurderes uansett som ganske sjeldne.  

Øvrige områder (utenom de vestligste) som topografisk sett er mulige løsneområder vurderes å 

ikke være aktuelle på grunn av lite vindpålagring og for øvrig relativt ugunstig klima for dannelse av 

snøskred. Disse områdene ligger et stykke nedenfor kanten og vil i mindre grad motta eventuell 

vindtransportert snø. Eventuelle akkumulasjon av slik snø vil trolig forkomme høyer oppe i 

skråningen der terrenget er mindre bratt og der det ikke er fare for utløsning av snøskred. 

 

Utredning av utløp 

Det finnes ikke kjente snøskredhendelser i området eller tydelige spor som indikerer utløpslengder 

for skredtypen. For å avgjøre potensielle utløpslengder er det gjort modelleringer i RAMMS 

Avalanche, samt en sjekk av utløpslengder med statistiske modeller. 

Det er benyttet noe reduserte snøtykkelser sammenlignet med det klimaanalysen tilsier, da ikke 

alle nedbørshendelser på vinterstid vil forekomme som snø. Det er heller ikke gitt at nedbør som 

snø vil medføre snøskred dersom det f.eks. ikke ligger et tilstrekkelig snødekke i terrenget fra før 

av. Bruddkanthøyder på 1-1,5 m antas å være i ytterkant av hva som er mulig å få til i dette 

området, basert på klimatiske og topografiske forhold, og det er derfor modellert med bruddkanter 

på 0,5-1 m.  

I modelleringene som er utført er det benyttet verdier som angitt i Tabell 141 og vist i full detalj i 

Vedlegg H. Resultatet av modelleringen viser at snøskred stedvis når inn i kartleggingsområdet.  
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Tabell 141. Input parametere for RAMMS Avalanche for snøskred på Klauset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær resampling» 

Mektighet løsneområde 0,5-1 m  

Løsnevolum 3000-17 000 m3   

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small og Medium  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1000 moh. og 500 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Resultatet av modelleringen viser at snøskred når inn i kartleggingsområdet. Historiske hendelser 

og klimadata indikerer at snøskred ikke er en dimensjonerende skredtype i området. De store 

skredene som er modellert i den vestlige delen av påvirkningsområdet går i stor grad ned i den 

vestlige delen av kartleggingsområdet og vil nå fylkesvegen og de husene som er rundt Myrvoll. De 

modellerte skredene fra de mindre utløsningsområdene vil nå bebyggelsen i sentrale deler av 

området og fjorden i den vestlige delen. Generelt viser de statistiske modellene en lengre 

utløpslengde for alle skredene. Det er derimot resultatet fra den dynamiske modelleringen som 

vurderes som mest representativ.  

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert avsetninger etter snøskred i området, og det er heller ikke kjent at det går 

snøskred av betydelig størrelse i området blant lokalkjente. Klimatisk sett er området forholdsvis 

lite egnet for snøskred. Selv om det er store nedbørsmengder i området vinterstid antas bare noe 

av dette å komme som snø, og potensialet for dannelse av svake lag i snøen med betydelig 

overlagring er dermed begrenset.  

Vi ser kun på området i vest som et reelt løsneområde for snøskred. Klimatisk og topografisk 

vurderes løsneområdene i den sentrale og østlige delen av fjellsiden som lite sannsynlige.  

Vi vurderer den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred å ikke være større enn 1/100 noen 

steder. Den vurderes imidlertid å være større enn 1/1000 og 1/5000 lengst vest i 

kartleggingsområdet omtrent ned til fylkesvegen.  

17.3.4 Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og NVEs flytskjema (Tabell 142) er jordskred vurdert som en 

aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra jordskred utredes videre. 
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Tabell 142. Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. Utløsning av jordskred er i liten grad en repeterbar hendelse i ett gitt punkt, men 

historikk i område gir nyttig informasjon om fremtidige mulige løsneområder.  

Det er ikke observert noen jordskred i området og heller ikke rester av det på historiske flyfoto. Det 

observeres imidlertid flere raviner i fjellsiden i den østlige delen av området som drenerer vann 

nedover fjellsiden. Disse er mer fremtredende på eldre flyfoto, Figur 276, samt på skyggekart av 

skråningen. Det observeres også vann i terrenget fra dronebilder, skrenten i bunnen av fjellsiden er 

tydelig våt flere steder på befaringstidspunktet.  

I fjellsiden på Klauset er det primært bart fjell og et tynt løsmassedekke, og helningen varierer 

mellom 35-45° i løsneområdene for jordskred. Løsmassene i fjellsiden har dårlig sorterte 

løsmasser, men er drenerende. 

Skogen i fjellsiden vil ha stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter binder opp masse og 

skaper stabilitet samt tar til seg vann. Tregrensen strekker seg høyt i fjellsiden (425-450 moh.) mot 

Klausethornet (669 moh.), noe som betyr at det er skog høyt oppe i dreneringsfeltet. Den bidrar til 

å dempe vannføringstoppen ved intens nedbør. Fjellsiden opp mot Klausethornet er preget av at 

den delvis er bratt og delvis har noen mindre bratte partier, terrasser (konveks og konkav 

terrengform).  

Det er kartlagt løsneområder for jordskred i påvirkningsområdet nedenfor tregrensen i områder der 

helningen i terrenget er 35-45°. I den vestlige delen av området ligger løsneområdene på ca. 400 

moh. I den østlige delen av området ligger løsneområdene for jordskredene på rundt 220-210 moh.  

Utredning av utløp 

Helningen er større enn 35° i store deler av fjellsiden, og det går flere drenerende vannveier i 

fjellsiden, mest i den østre delen av området. Her er det også raviner som tyder på 

erosjon/skredaktivitet. Under de nevnte ravinene er det antydninger til vifteformer, men for øvrig er 

det ikke observert tydelige avsetninger etter jordskred i området.  

Det er utført modellering i RAMMS::DebrisFlow for jordskred. Løsnemektighet er satt til 1 m, selv 

om dette ikke nødvendigvis er reelt. Løsnevolum vurderes imidlertid som representative for de mer 

konservative skredscenariene som vurderes som realistiske i området. Øvrige parametere benyttet 

i modelleringen er listet i Tabell 143 og finnes i detalj i Vedlegg H.  

 

 

 

 



RAPPORT SIDE 371 AV 416  

 
 

Tabell 143. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for området Klauset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1 m  

Løsnevolum 700-3500 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Modelleringen viser at massene kanaliserer seg i ravinene i fjellsiden og følger etablerte løp 

nedover der de finnes. Der det ikke er raviner i fjellsiden vil skredet breie seg nedover fjellsiden i 

noe videre form. Jordskred fra fjellsiden vil kunne treffe bebyggelsen i Klauset i den østlige delen 

av området der skredet kanaliseres i ravinene. Skred vil i enkelte tilfeller kunne krysse fylkesveien 

og nå bebyggelsen i området. Ikke alle modelleringene som er utført vurderes som realistiske, og 

enkelte av løsneområdene vurderes å være mindre sannsynlige på grunn av relativt skrint med 

løsmasser.  

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred i området er større enn 1/1000 og 

1/5000 i den østlige delen av området hvor det er observert raviner og antydninger til avsetninger. 

For øvrige deler av skråningen vurderes sannsynligheten for utløsning av jordskred til å være liten, 

og det vurderes at eventuelle jordskred som løsner vil stoppe opp før de når inn i 

kartleggingsområdet.  

Skogen i løsneområdene for jordskred har trolig en viss effekt på skredfaren ved at røtter binder 

jordmassene og trekker ut fuktighet og vann fra løsmassene. Skogen vurderes ikke å tilføre en 

fullstendig beskyttelse mot utløsning av jordskred, men dersom skogen i området forsvinner 

vurderes hyppigheten på jordskred å øke noe. Det er derimot meget vanskelig og kvantifiserer 

dette. Spor observert i terrenget ved den østlige delen av kartleggingsområdet (se helningskart i 

Vedlegg 14B), viser ikke tegn til nylig aktivitet og kan muligens relateres til en fase der skogen var 

fraværende i området. Faresonene er opptegnet basert på observerte spor etter tidligere 

skredaktivitet samt modelleringer. De vurderes å være gjeldene også om skogen skal forsvinne, og 

kan muligens være noe konservative i en situasjon med skog i løsneområdene. Pga vanskelig 

kvantifisering er disse situasjonene ikke differensiert med separate faresoner.  

Uten skog kan det også oppstå fare for jordskred enkelte steder hvor det med skog vurderes å ikke 

være fare, men sannsynligheten for slike skred inn i området vurderes å være underordnet sonene 

for steinsprang og snøskred og fører således ikke til nye faresoner. 

17.3.5 Flomskred 

Er flomskred en aktuell prosess i området?  

NVE sier at bruk av aktsomhetskart, klimaanalyser & historiske hendelser, geologiske kart, 

terrengmodell, flyfoto og markfuktighetskart kan benyttes for å vurdere faren for flomskred i et 

område. Tabell 144 viser en vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess i området.  
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Tabell 144. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Flomskred 

Prosjektspesifikke forhold Er flomskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

 

Det finnes forsenkninger og bekkeløp i terrenget og det er bart fjell og tynt løsmassedekke i 

fjellsiden. Vurderingen av jordskred vil også ta høyde for kanaliserte jordskred eller 

overgangsformer til flomskred, og dette er derfor ikke utredet separat, men omfattes av 

vurderingen av jordskred. 

Flomskred vurderes ikke som en aktuell prosess i området.  

17.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 145 viser en vurdering av skredtypen som 

aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

 

Tabell 145. Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Det er ikke observert sørpeskred i området eller andre steder i nærheten. Geografisk og 

topografisk plassering av området, samt klimatiske data tilsier at det ikke typisk går sørpeskred her. 

Det er heller ikke observert spor på befaring som tilsier det. 

Sørpeskred anses ikke som en aktuell skredtype i området.  
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17.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er det steinsprang, snøskred og jordskred som er aktuelle skredtyper i området. Lengst 

vest er det snøskred fra øverst i fjellsiden som vurderes å være dimensjonerende skredtype. Over 

store deler av kartleggingsområdet vurderes steinsprang, primært fra en lokal skrent over kote 100, 

å være dimensjonerende skredtype. I den østlige delen av området er det et parti der jordskred er 

dimensjonerende skredype, mens det lengst øst også er steinsprang som utgjør den er 

dimensjonerende skredtypen.  

Faresonene for jordskred er til en viss grad betinget av dagen skogforhold, men det er vanskelig å 

kvantifiser og det er ikke tegnet opp separate faresoner for situasjon uten skog. Faresonene 

vurderes å være gyldige for både situasjon med dagens vegetasjonsforhold og ved et eventuelt 

frafall av skog, men er muligens noe konservativ for dagens situasjon. Øvrige skredtyper påvirkes 

ikke av skogen i vesentlig grad. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 280. Totalt er det 3 boligbygninger som ligger 

innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- 1 bolig vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 2 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 280. Faresonekart fra delområdet Klauset. 

Faresonene er vist i vedlegg 14E, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 14C 

og modelleringer vist i vedlegg 14D. Faresonene i vedlegg 14E forutsetter ikke skog.  

17.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er ikke utført tidligere skredfareutredninger i området så vidt Sweco kjenner til, og det er 

således ingen avvik fra tidligere vurderinger.  

17.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Det er en viss usikkerhet knyttet til snøskred og klimatiske forhold, men samtidig viser forholdsvis 

konservative modelleringer i RAMMS at snøskred vil ha begrenset effekt i kartleggingsområdet.  
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Vurderingen av steinsprang vurderes å ha forholdsvis liten usikkerhet, ettersom observerte 

avsetninger i stor grad forventes å vise hvor skred har gått tidligere, selv om noe kan være ryddet.  

Avsetningene som er tolket å stamme fra jordskred i form av raviner og vifteformer er ikke veldig 

tydelige, og kan skyldes erosjon og massetransport. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til 

denne vurderingen, og vi har valgt å være noe konservative.  

For skredtypene som ikke er vurdert som aktuelle er det forholdsvis liten usikker, utenom for 

sørpeskred som på generell basis er en skredtype som er vanskelig å oppdage med mindre man 

har historiske hendelser.  

17.3.10 Anbefalte tiltak 

Ett bolighus er i konflikt med sikkerhetskravene i TEK17. Dette er vurdert utsatt for snøskred. 

Eventuell sikring mot snøskred kan muligens gjøres ved hjelp av stoppvoll og/eller ledevoll. Om det 

skal utføres slik sikring bør det utføres et grundig forprosjekt for å vurdere også andre alternativ. 

17.3.11 Andre farer 

Opstadhornet ligger øst for Klauset på sørsiden av Otrøya. Dette er et fjellområde som er vurdert 

av NGU og instrumentert, og overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er vurdert 

og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 

sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. For området Klauset viser vurdering av NGU at det vil 

bli påvirket av flodbølge ved en eventuell utrasing av Opstadhornet. 
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18 Område 15 - Svarthammaren-Opset 

18.1 Områdebeskrivelse 

Området Svarthammeren- Opset strekker seg over omtrent 4 km på sørsiden av Otrøya. Det er 

spredt bebyggelse innenfor området, primært bestående av eneboliger samt enkelte 

landbruksbygninger og naust. Over kartleggingsområdet går det i nord en fjellside opp til toppene 

Vikanakken (517 moh.) i vest, Storfjellet (503 moh.) i midtre del og i øst ligger Opstadhornet (737 

moh.). Fra sjøen er terrenget i nesten hele vurderingsområdet slakere enn 25 grader. Deretter går 

fjellsiden oppover i sprang med brattere kanter med helning over 45 grader, men det er stedvis 

også slakere partier innimellom med helning ned under 20 grader. Kartleggingsområdet i øst er 

slakere i nedre del, men brattere og høyere opp mot Kjerringryggane og Opstadhornet på over 700 

moh. enn i den vestre delen av området. 

 

Figur 281. Oversiktskart over området Svarthammaren-Opset 

 

Figur 282: Bilde av terrenget over Orset. Storfjellet (503) sees rett opp over huset.  
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18.2 Grunnlagsmateriale 

18.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for snøskred dekker hele kartleggingsområdet og store deler av av 

påvirkningsområdet. Aktsomhetssoner for steinsprang dekker en stor del av midtre og østre del av 

påvirkningsområdet. Aktsomhetssonene for jord- og flomskred dekker også en god del av området. 

I tillegg er det utarbeidet aktsomhetskart for snøskred og steinsprang av NGI. Dette 

aktsomhetskartet dekker omtrent halvparten av kartleggingsområdet. NVEs faresoner for fjellskred 

[61] viser fjellpartiet som overvåkes på Svarthammaren-Opset. For aktsomhetskart se Figur 283.  

  

  

 

 

Figur 283: Aktsomhetskart fra NVE og NGI for Svarthammeren. Til venstre oppe vises snøskred og høyre 

oppe vises steinsprang. Til venstre i midten vises jord- og flomskred sammen med historiske skredhendelser 

fra NVE og til høyre i midten aktsomhetskart fra NGI for snø og steinsprang. Nederst vises faresoner fjellskred 

fra NVE. 

18.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet laserdata fra 

Geodata for å lage terrengmodell [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data 



RAPPORT SIDE 377 AV 416 

i høydedata.no (dvs. 1 m). Ved videre bruk til modellering er oppløsningen på terrengmodellen 

endret til 2 og 5 m ved hjelp av «resampling» i ArcGIS Pro. 

18.2.3 Historiske skredhendelser 

NVE Atlas (NVE 2021) viser kun tre tidligere skredhendelser i dette området. Om de tre 

skredhendelsene står det i databasen:  

• Steinskred, Orset, 22.11.2016 (hendelsen duplisert i databasen).

Skredbeskrivelse: Stein på fv. 202 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: 

<10m^3. Tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert. Kilde: Ikke gitt. Kompetansenivå: Helt 

ukjent kompetanse. 

• Steinsprang (<100m3) , Orset, 07.09.2021 (etter befaring ble utført).

Skredbeskrivelse: Stein på Fv6024 løsnet fra vegskjæring 0-5 m. Anslått skredvolum på veg <10 

m3. Kilde: ikke oppgitt. Kompetansenivå: helt ukjent kompetanse.  

• Snøskred, Oppstad, 1700.

Årstalet 1700 er ca. Midsund. Oppstad. Årstalet er uklart, ei kjelde seier dette skjedde på 1600-

talet. På garden Oppstad, på innsida av Otterøya, vart eine bruket teke ut av ei veldig snøfonn frå 

øvste Oppstadhornet (830 m) som kom nedover fjellsida og øydela husa. Om der var omkomne er 

ukjent, men svært truleg. Staden vart etter dette øydegard. Seinare vart husa bygde lenger nord i ly 

av fjellnibba. Nyare dyrking på Oppstad har gitt spor etter husa den gong fonna gjekk, som syner at 

dei har stått ved den store steinen som er der. Tunet då skredet gjekk, låg i det området 

«Storsteinen» ligg i dag, noko sør for husa til Olav Inge Opstad. Elles er nabogarden Orset også 

plaga av snøskred. På 1800-talet tok det noko av husa på garden. Også Skottgard (Liåas) nær 

Opstad og Orset, ligg i fare for steinskred og snøfonn. Kartreferansen er omtrentleg. 

Under intervju med lokalkjente fikk vi på befaring ytterligere informasjon om tidligere 

skredhendelser i området. Det ble opplyst at det gikk et stort snøskred i januar 1968 over veien ved 

Hagset like forbi brua. Løsneområdet var ved Kyrabotnen. Dette er rett nordøst for 

kartleggingssområdet. Informant sier det er spesielt ved nordøstlig vind det legger seg opp snø 

som gir økt snøskredfare i dette området. Det ble også fortalt at Innsidevegen 895 ligger der det 

tidligere har gått ett historisk steinsprang. Området ble ryddet og huset bygget. Det ligger igjen to 

steinblokker etter ras i hagen.  
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Figur 284: Bilde av blokk ved Fv6024 vest for Innsidevegen 895.  

 

18.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 

18.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Opstadhornet er et område som blir overvåket som mulig fjellskred av NVE. Sweco kjenner ikke til 

noen eksisterende skredsikringstiltak i området. Under feltarbeidet ble det registrert en voll som 

kan være anlagt mot steinsprang. Dette er ikke bekreftet. Vollen ble grovt tegnet inn i 

registreringskartet, se Vedlegg C. Det er ingen skredsikringstiltak tegnet inn på WMS kart fra NVE. 

18.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som «Diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt». I kartet vises et lite område ved Opstadhornet som «Amfibolitt og glimmerskifer».  

NGU sitt løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) som Hav-, fjord- og strandavsetning usammenhengende eller 

tynt dekke over berggrunnen. I østre del, på nedsiden av Innsidevegen, er det et 

sammenhengende dekke av marin strandavsetning. Påvirkningsområdet består primært av bart 

fjell. I den østre delen av påvirkningsområdet er det «morenemateriale sammenhengende eller tynt 

dekke over berg».  Løsmassekart er vist i Figur 285  
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Figur 285: Løsmassekart fra NGU for området Svarthammeren-Opstad 

18.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er 

berg i dagen med liten løsmassetykkelse i store deler av fjellsiden.  

 

Figur 286: Flyfoto fra Norge i bilder viser at det er skog i store deler av fjellsiden over kartleggingsområdet. Fra 

ca. 500 moh. er det skog med mindre dekningsgrad. Bildet er fra datasettet Romsdal 2018. 

18.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, men i 

vestre del er det furudominert (Figur 287).  Kronedekningstetthet på fjellsiden er generelt over 80%, 

men lokalvis kan det være noe lavere, ned til 20%. Gjennomsnittsverdien er på ca. 67%. 

Gjennomsnitt stammer/hektar er på 199 m3/hektar. 
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Figur 287: Utklipp av kartleggingsområdet med Nibio sitt skogressurskart SR16 [30].  

18.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart dekker hele kartleggings- og påvirkningsområdet, se Figur 288. Kartet 

viser at det er drenerende løp langs store deler av fjellsiden.  

Vannveiene starter høyest i terrenget i den vestlige delen av påvirkningsområdet ved Orsetsetra og 

sør for Vikanakken. De drenerende løpene starter her på omkring 400-450 moh. Løpene helt vest i 

området går sør og sørvestover ned mot kartleggingsområdet. Fra Orsetsetra går drensveien 

omtrent rett sør ned til Skotgårdbukta. I den østre delen av området starter vannveiene på omkring 

kote 500 og drenerer sørover inntil de blir påvirket av traktorveier og Innsidevegen.  

I østre del av området blir drenerende løp påvirket av en ryggformasjon på omtrent kote 200 som 

ligger sør for Skatmyra. Drenerende løp blir her ledet enten vest eller øst for denne 

ryggformasjonen. Vannveier i området er delvis påvirket av menneskelig aktivitet så som 

vegbygging.  
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Figur 288: Markfuktighetskart og drenening i området Svarthammeren-Opset, NIBIO [31]. 

18.3 Skredfareutredning 

Skredfareutredning er utført basert på historiske hendelser, kartlegging i felt, tidligere kartlegginger 

og rapporter, NVEs aktsomhetskart, GIS analyser med ulike karttjenester på nett og modellering. 

18.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Steinsprang er en aktuell prosess i fjellsider og skrenter som er brattere enn 45 grader. og svært 

vanlig i fjellsider eller skrenter som har bart fjell eller usammenhengende løsmassedekke [2]. 

Kartleggingsområdet Svarthammeren er innenfor NVEs aktsomhetskartet for steinsprang spesielt 

for midtre og østre del. Terrenget over kartleggingsområdet er generelt under 45 grader og går i 

sprang med flatere områder og hyller mellom brattere områder. Det er også brattere skrenter. Inne 

i kartleggingsområdet har terrenget stort sett helning under 25 grader, men det er også her brattere 

skrenter over 45 grader med potensiale for steinsprang.  

Tabell 146: Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45 grader i fjellsiden 

over kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekke. 

Ja 

 

Steinsprang er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og type og mektighet av løsmasser 

vurdert å være en skredprosess som er aktuell langs hele kartleggingsområdet, se Figur 283. Det 
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er for området både historiske hendelser og observert skredavsatte blokker under befaring. Fare 

for steinsprang må derfor utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området består av bergarten diorittisk- og granittisk gneis, bortsett fra Opstadhornet der det er 

amfibolitt og glimmerskifer. Det er stort sett skog og vegetasjon i alle områder som ikke består av 

bratthammere. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 45° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, men disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner. Basert på observasjoner i felt og historiske flybilder er det 

mange områder som er aktive med tanke på steinsprang,aktivitetsnivå for disse er varierende. 

Dette gjelder mer eller mindre langs hele kartleggingsområdet. Øvre del av skråninger i 

påvirkningsområdet på Småhamrane, Geitaneben, Bufornakken og Oppstadhornet består av bratte 

høye bergskrenter. Det foreligger også bratte skrenter midt på skråning på Skaflåna, 

Svarthammaren, Linhammaren og Fornakken. Nedre del av skråning i øst og vest har også bratte 

skrenter på Svarthammaren, Storgoshammaren og Storhjellen. Alle skrenter på nedre, midtre og 

øvre deler av området viser tegn av tidligere steinsprang aktivitet. Det mest aktive området for 

steinsprang ligger på Opstadhornet. Der finnes det klare uravsetninger i midtre skråning, under det 

ustabile fjellpartiet.  

Oppsprekkingsgraden av bergmassen varierer noe, men kan generelt sies å fremstå som 

kompetent, med en moderat grad av oppsprekking og ru sprekkeplan for den granittiske gneisen. 

To dominerende sprekkesett kan observeres langs hele påvirkningsområdet. Et sub-horisontalt 

sprekkesett og et annet sett sub-parallell til skråning (eksfoliasjons sprekker). Sprekkesettenes 

geometri fører til utløsning av enkelte blokker. For flere bergskrenter finnes det overhengende 

blokker. Lysere farge på skrentsbergflater er et tegn på tidligere steinsprang og dette observeres 

flere steder.  

Det er observert urmasser i vestre del av kartleggingsområdet og det er registrert blokker i felt og 

på flyfoto flere steder Disse antas å være rasblokker fra steinsprang. Blokker fra tidligere nedfall 

har ru sprekkeplan/overflater i begge bergarter. Det er vanskelig å si noe mer eksakt om ruhet på 

eventuelle glideplan oppe i fjellsiden. Det ble gjennomført systematisk kartlegging av 

steinsprangblokker langs skråningsfoten under feltarbeidet. Blokkstørrelsen varierer fra få 

kubikkmeter til få kubikkdesimeter.  

Otrøya har et mildt kystklima, men det vil forekomme perioder gjennom året der 

gjennomsnittstemperaturen variere over og under null grader. Fjellsiden over kartleggingsområdet 

er sørvendt og har vanntilgang i form av overflateavrenning. Tine-fryse prosesser sammen med 

rotsprengning er viktige prosesser for hyppigheten av steinsprang. Det er for hele området 

Svarthammeren- Opset vegetasjon med trær helt opp over brattkanter og løsneområder for 

steinsprang. Dette er med på å øke sannsynligheten for steinsprang.  
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Figur 289: Bildet viser løsneområder for steinsprang over den sentrale delen av kartleggingsområdet. 

Løsnesannsynligheten for løsneområder vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet større enn 

1/100.  

Utredning av utløp 

Ur vest i området er vist på løsmassekartet fra NGU. Feltarbeid, kartanalayser og ortofoto bekrefter 

skredavsetinger fra steinsprang flere steder i utredningsområdet. Terrengformen i området 

Svarthammaren-Opset består av flere steile skrenter hvorfra steinsprangblokker kan løsne. Det er 

flere enkeltblokker kartlagt i nordlige siden av Innsidevegen og flere steder i midtre og østlige deler 

av både påvirknings- og kartleggingsområdet på Reset, Storhellen, Porsmyra. Hjellen og Hagen. I 

den vestlige siden av kartleggingsområdet på Svarthammaren ligger steile brattskrentene lengre 

unna Innsidevegen. Det er, slik som på den østlige siden, flere enkelt steinsprangblokker kartlagt 

under feltarbeid langs skråningsfoten. I hele området er det god avstand mellom skrentene og 

bebyggelsen med relativt slakt terreng nedenfor brattkanter, noe som begrenser utløpet i stor grad. 

Mindre lavere bergskrenter finnes langs kysten på Forneset, Skottgarden, Heimtun, Orsetbukta, 

Porshaugane, Osen og Opstad. Utløste blokker fra disse områder vil ha utløp ned til sjøen. 

Alle potensielle løsneområder er modellert med RockyFor 3D (Tabell 147). Modelleringen gir en 

3D- beregning av bl.a. kinetisk energi, hastighet, spretthøyde langs skredbanen, 

rotasjonshastighet, sannsynlighet langs utløpsbanene. Modelleringsresultater er vist i vedlegg. 

Dette gir en god indikasjon på hvordan steinsprang vil forløpe i terrenget. Resultatene fra 

modelleringen er brukt sammen kartleggingsresultater fra felt, tidligere hendelser og faglig skjønn 

til å vurdere utløp av steinsprang.  
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Tabell 147. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang for området Svarthammaren-Opset ved 

hjelp av Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 20% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1 m3 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Resultater fra modellering viser et godt samsvar med uravsetninger og kartlagte enkelt 

steinsprangblokker. Utløste blokker fra de øvre løsneområdene vill stoppe i skråningen over 

kartleggingsområdet. Det er i samsvar med observasjoner på flyfoto.  

Skogen vurderes å ha lite betydning for steinsprang. Det er flere steinsprangblokker større enn 2 

m3 på fjellsidefoten og skog har ikke bremsede effekt for slike blokker. Skog i løsneområder kan 

forverre stabilitetsforholdene i bratte fjellskrenter, eksempelvis med rot sprenging.  

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Terrenget over deler av kartleggingsområdet og inne i påvirkningsområdet er brattere enn 45 

grader og tilnærmet steilt flere steder. Observasjoner i felt av tidligere hendelser, sammen med 

helningsanalyser og modellering, gjør at det vurderes som sannsynlig at det på flere steder vil 

kunne komme steinsprang inn i området med en årlig nominell sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 

1/5000.  

Utløsning av steinsprang fra mindre bergskrenter lang kysten innenfor kartleggingsområdet er 

mulig basert på bergmasse egenskaper og skrentgeometri. Det er ikke steinsprang avsetninger 

koblet til disse løsneområder. Det vurderes at sannsynlighet for steinsprang der er mindre enn 

1/1000 og 1/5000 

Faresonene for 1/100, 1/1000 og 1/5000 er fastsatt som et resultat av kartlegging i felt, faglig 

skjønn, modell- og kartstudier. Svarthammaren-Opset har faresoner for steinsprang i 

kartleggingsområdet.  

18.3.2 Snøskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger hele kartleggingsområdet og nesten hele påvirkningsområdet 

innenfor aktsomhetssonen til snøskred. Kartleggingsområdet ligger også innenfor NGIs 

aktsomhetskart for stein- og snøskred bortsett fra et lite område ved Porsmyra, Figur 283.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme snøskred i terreng som er brattere enn 25 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 25 grader. Det er potensielle 

løsneområder med liten ruhet flere steder i terrenget over kartleggingsområdet.  
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Tabell 148: Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Også innenfor NGIs aktsomhetskart 

for stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, 

men også barskog. Skogen vurderes som så 

tett og stor at den i stor grad er med på å 

hindre utløsning av snøskred i området. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig grad.  

Ja 

Årlig snødybde Årlig snødybde er over 0,2 meter.  Ja 

 

 

Figur 290: Figuren viser bratthet snøskred for Svarthammaren- Opset.  

Snøskred er på bakgrunn av aktsomhetskart, terrenghelning og årlig snødybde vurdert å være en 

aktuell prosess i området.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget over kartleggingsområdet er undulerende med brattere terreng mellom flatere partier. 

Det er få skålformer som kan samle større mengder snø, men det er lokalisert noen mulige 

løsneområder som har bratthet mellom 30 og 55 grader og med redusert ruhet i forhold til resten av 

fjellsiden. Hoved vindretninger på vinteren er enten fra øst eller sørvest. Nedbørførende vind er i 

hovedsak fra vest eller sørvest. Dette medfører at det generelt er begrenset med snøansamling i 

leområdene i fjellsiden. Det er registrert ett historisk snøskred i 1700 (se kapittel 18.2.3) med 

løsneområdet opp i fjellsiden på Oppstadhornet. Denne hendelsen ødelagte et hus. Beskrivelsen i 

databasen sier at snømassene gikk på området Storsteinane som ligger på en ØNØ-SVS rygg øst 

for Myrhjellen på ca. 150 moh. Ryggen ligger utenfor kartleggingsområdet.  
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Målestasjonene Ona og Rekdal ligger nærmest delområde Svarthammaren-Opstad. Stasjonene 

ligger relativt nært havnivå. Vindretningen målt på stasjonene er henholdsvis sørvestlig og østlig. 

Målestasjonen Gjemnes ligger også nær delområdet, men høyere i terrenget (990 moh.). 

Dominerende vindretning ved denne stasjonen er vest, nordvest og sørøst, og er i liten grad styrt 

av de topografiske forhold.  

Fjellsiden på Opstadhornet har generelt en SSØ orientering. Det er identifisert flere løsneområdet i 

skråningen her med helning mellom 30-60°. I tillegg til nedbør kan snø akkumuleres med vind fra 

nordvest og vest. I den vestlige delen av påvirkningsområdet på Svarthammaren har fjellsiden en 

mer sørlig orientering. Det er flere mindre løsneområder identifisert i fjellsiden her. Snø 

akkumuleres i fjellsiden ved vind fra nordvest. Terrenget i øvre del av hele påvirkningsområdet er 

lite vegetert og underlaget består av bart fjell eller et tynt lag med løsmasser, begge er relativt 

glatte underlag.  

På nord-vestlandet fører ofte den nordvestlige vinden med seg nedbør i form av snøfall, mens de 

sørvestlige og sørlige vindene gir nedbør i form av regn. Ved vinder fra nordvest vil det kunne 

vindpålagres snø i løsneområdene i vest.  

1-døgns og 3-døgns maksimum nedbør og temperatur for målestasjonen på Hildre (måleperiode 

01.01.1991-20.08.2019) er henholdsvis 119 mm og 140,5 mm nedbør. Normal snødybde års-

maksimum for målestasjonen Hindalsøra i Molde (258 moh.) viser at gjennomsnittlig snødybde i 

denne høyden er <50 cm. Svarthammaren-Oppstad ligger lenger inne i fjorden for målestasjonen 

på Hildre og lenger ut mot havet for målestasjonen i Molde. 

Beboere i området sier det ikke er registrert tidligere snøskredhendelser som har gått inn i 

kartleggingsområdet eller innen påvirkningsområdet. Den tidligere snøskredhendelsen som det 

snakkes om fra beboerne er like øst for kartleggingsområdet på Skafåna, utenfor 

påvirkningsområdet for delområde Svarthammaren. Dette skredet gikk ned til og stengte vegen. 

NVE skredatlas har en historisk skredhendelse innenfor påvirkningsområdet på Storsteinane. 

Skredet ødela et hus på Myrhjellen. Det er flere løsneområder identifisert på fjellsiden ovenfor 

Storsteinane.  

Kartstudier og observasjoner fra befaring har gitt grunnlag for å tegne opp løsneområder for 

snøskred. Det vurderes at terrengruheten i hovedsak er høy nok til at snøskred løsner bortsett fra 

for noen få områder. Disse områdene har en terrengform, terrengruhet og orientering i forhold til 

nedbørførende vind som vil kunne føre til løsning av snøskred. Vest i området Svarthammaren-

Opset er skog av en slik mektighet helt opp til toppen av fjellsiden at det ikke vurderes som 

sannsynlig at løsneområder kan utløse skred med dagens vegetasjon. Generelt er løsneområdene 

vurdert som teoretisk mulig, men med lav utløsnings sannsynlighet. Utløsnings sannsynlighet er 

vurdert som større enn 1/1000. 

Utredning av utløp 

Skogen i utredningsområdet viser ikke tegn til nylige snøskred. Historiske flyfoto fra 1968 viser 

mindre tegn til spredte skredløp gjennom påvirkningsområdet. Alle skredbaner forsvinner rundt 

kote 200 eller høyere i terrenget. Det er knyttet usikkerhet til hvilken skredprosess som er årsaken 

til observerte skredløpene. Det foreligger en historisk skredhendelse fra år 1700 i området. Skredet 

ble utløst høyt i fjellsiden på Oppstadhornet og hadde utløpe ned til Storsteinane ca. 150 moh. 

utenfor kartleggingsområdet. Fastboende i området sier de ikke har sett at det har gått snøskred i 

fjellsiden, men at det øst for kartleggingsområdet har gått snøskred helt ned til sjøen.   

Basert på felt observasjoner med bruk av drone og terrenganalyse fremkommer det tydelig at 

terrenget har forholdsvis høy ruhet og er bratt i øvre del av fjellsiden i øst. Det er få områder oppe i 

fjellsiden hvor snømasser kan akkumuleres til nok mengde at det kunne utløse snøskred. Noen 

små løsneområder er kartlagt på fjellsiden etter terrenganalysen. Disse løsneområdet er vurdert 

som teoretisk mulige områder, men de har en lav sannsynlighet for utløsning av skred. 

Løsneområdene ligger på mellom 400 og 500 moh. Terrenget i kartlagte løsneområdenr har lavere 

ruhet enn omkringliggende områder. 

For området Svarthammarenm i vestre del av påvirkningsområdet, er skogen av en slik tetthet helt 

opp til toppen av fjellsiden at det ikke vurderes som sannsynlig at snøskred vil utløses med dagens 
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vegetasjonsforhold. I utløpsområdet er kronedekningen på 80-90% for lauvskog og stammetetthet 

for DBH (16 cm) er <210 trær/hektar, dette gjelder bare for vestre del. Derfor er kartlagte 

løsneområdene i øst aktuelt for scenarioer uten skog. Det er skog opp til ca. 400moh. Det er 

løvskog langs mulige skredbanene til kartlagte løsneområdene. Det vurderes at skog ikke vil 

bremse skredmassene dersom snøskred utløses.  

Skredutløp fra alle kartlagte løsneområder er modellert med topografiske og dynamiske metoder. 

Alfa/Beta metoden ble valgt for topografiske modeller, mens RAMMS Avalanche bruktes for 

dynamiske modeller. Resultater er presentert i Vedlegg D. RAMMS-modellering er kjørt med tre 

løsnehøyder fra 0,5 til 1,5 meter for å representere maksimum snødybde målt på målestasjoner i 

nærheten av delområdet. Det antas at laveste snødybde valgt for modelleringene representerer 

best snøforhold i delområdet til å utløse skred, dvs. 1/1000. Ruhetsparameterer i modellene ble 

fastsatt automatisk av programmet. 

I modelleringene som er utført med RAMMS er det benyttet verdier som angitt i Tabell 149. 

Vedlegg H viser en full liste med parameterverdier valgt for alle RAMMS avalanche modelleringer 

utført i delområdet. 

Tabell 149: Input parametere for RAMMS Avalanche for snøskred Svarthammaren-Opset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 0,5-1,5 m  

Løsnevolum 10 000 – 35 000 m3  

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small og Medium  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1500 - 1000 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Resultatet av modelleringene viser at snøskred for scenarioer med dagens vegetasjonsforhold når 

inn i kartleggingsområdet i østre del ved Setra og Svarthammaren. Modelleringsresultater for 

området hvor den historiske skredhendelsen skjedde i 1700 er i samsvar med beskrivelser i NVEs 

skred atlas. Skredmassene i modellene når til ryggen på Storsteinane med høy energi, men 

massene taper energi betydelig når de treffer ryggen. Mesteparten av massene stopper på ryggens 

nordlige side. Det er en lite del av massene som kan krysse over ryggen ned til fjellsidefoten 

innenfor kartleggingsområdet, men massene når foten med svært lav energi.  

Snøskred er også aktuelt på Småhamrane/Storhjellen. Der kan skredmassene nå inn i 

kartleggingsområdet. De mindre skredene som er modellert i ravinene/gjelene direkte over 

kartleggingsområdet på disse områdene stopper i stor grad opp på urviftene eller rett nær foten på 

disse. Modellerte snøskred i veste viser utstrekning inn i området, men vurderes som lite 

sannsynlig ved dagens forhold. Løsneområdene i vest kan bli aktuelle dersom skog fjernes. 

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert avsetninger etter snøskred i området, og det er heller ikke kjent at det går 

snøskred av betydelig størrelse i området blant lokalkjente. Likevel er det en snøskredhendelse 

registrert i NVEs database ved Opstad, men denne skal ha skjedd på 1700-tallet. Det er som 

tidligere nevnt enkelte spor etter snøskred i øvre del av fjellsiden. Klimatisk sett er området 

forholdsvis lite egnet for snøskred. Selv om det er store nedbørsmengder i området på vinterstid 

antas bare noe av dette å komme som snø, og potensialet for dannelse av svake lag i snøen med 
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betydelig overlagring er dermed begrenset. Det er likevel tatt høyde for utløsning av snøskred med 

1 til 1,5 m bruddkant fra de kartlagte løsneområdene. Snøskred som er modellert fra disse i 

RAMMS vil i stor grad stoppe utenfor kartleggingsområdets avgrensning. For noen av 

løsneområder i østre og midtre del kan snøskred nå inn i kartleggingsområdet med dagens 

vegetasjonsforhold. Skogforhold i østre del av påvirkningsområdet vil unngå utløsing av snøskred, 

snøskredmasser kan går inn i kartleggingsområdet dersom skog fjernes.  

Det er ingen skog i de potensielle løsneområdene i øst og midtre del av påvirkningsområdet. 

Usikkerheten knyttet til utløp av snøskred i området er betydelig og vi vurderer at den begrensede 

skogen som er i området ikke vil ha en signifikant bremseeffekt på utløpsbaner for snøskred.  

Den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred vurderes å være større enn 1/1000 og 1/5000 

lengst øst og midt i kartleggingsområdet med dagens vegetasjonsforhold. Dersom skog fjernes er 

årlige nominelle sannsynlighet for snøskred større enn 1/1000 og 1/5000 også på vestre del av 

kartleggingsområdet. Faren for snøskred vurderes ikke å være større enn 1/100 noen steder. 

18.3.3 Jordskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger store deler av kartleggingsområdet innenfor 

aktsomhetsområdet til jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme jordskred i terreng som er brattere enn 20 grader. Deler 

av terrenget både i og utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 20 grader. Løsmassekart fra 

NGU viser at det foreligger løsmasser (morenemasser) kun i sørøst i fjellsiden slik at det teoretisk 

kan gå jordskred i området. Imidlertid er det klart at en tynn løsmassedekning foreligger på flere 

steder i fjellsiden hvor skogen ligger.  

Deler av skråningsfoten er kartlagt som morenemasser som har høy friksjonsvinkel og dermed 

gode stabilitetsforhold. Det er kun kartlagt skredavsetninger høyt i terrenget under Opstadhornet, 

men avsetningene her er koblet til urmasser fra steinsprang fra det ustabile fjellpartiet, også med 

høy friksjonsvinkel. Eventuelle utrasninger fra dette området ligger så høyt i terrenget at det ikke vil 

kunne nå kartleggingsområdet. Massene vurderes uansett ikke som typiske for jordskred. Imidlertid 

er jordskred aktuelt for områder i fjellsiden med en tynn løsmassedekning. 

Tabell 150: Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men i svært 

begrenset omfang og 

mektighet. 

Observasjoner under 

feltarbeid viser tynn 

løsmassedekning på 

flere steder i 

fjellsiden. 

 

Kriteriene for om jordskred er en aktuell prosess i området er oppfylt, og faren for jordskred i 

området Svarthammaren-Opset utredes.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Terrenget i området går svært ofte i sprang, typisk med bratte skrenter og flatere partier 

innimellom. Fjellsiden over kartleggingsområdet er svært ofte over 25 grader med en økende 
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gradient i toppen. Det er ikke sammenhengende løsmasser med stor mektighet i fjellsiden. 

Observasjoner under befaring bekrefter at det er svært begrenset med løsmasser i fjellsiden. 

Løsmasser som ligger i bratte skråninger i fjellsiden er ofte et resultat av forvitring av bergmasser 

eller ur. Kartstudier viser at det ikke foreligger steder med spor etter utglidning i morenemassene. 

Historiske flybilder fra 1968 viser spor gjennom skog gjennom bratt terreng i øst på 

Storgoshammaren. Slike spor kan kobles til utløsning av jordskred. Det er også noen spor på 

nedsiden av Oppstadshornet. Noen av disse sporene går inn i gjel og bekker. Det er derfor mulig at 

kanaliserte jordskred kan forekomme i området, der jordskredmassene typisk vil opptre som 

flomskred nedover fjellsiden. Det er imidlertid ikke registrert noen jordskredhendelser i NVEs 

skreddatabase. Lokalbefolkningen har heller ikke gitt opplysninger at jordskredhendelser har 

skjedd i området.  

Det er vanskelig å knytte klimaanalyser direkte mot faresoner for jordskred med dagens kunnskap 

[2]. Skogen som er til stede i fjellsiden har en viss stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter 

binder opp masse og skaper stabilitet samt tar til seg vann. Mindre jordskred i området 

Svarthammaren-Opset vurderes å kunne forekomme lokalt oppe i fjellsiden. I østre del av området 

viser løsmassekart tynt eller usammenhengende dekke av morene. Inne i kartleggingsområdet 

viser løsmassekart forekomst av marine avsetninger. Der det ikke er bergblotninger er terrenget 

slaker enn 20 grader inne i kartleggingsområdet. De fleste aktuelle løsneområdene for jordskred 

ligger i midtre og nedre del av fjellsiden. Helningen i mulige løsneområdene i påvirkningsområdet 

er større enn 25 og mindre enn 40°. Det går flere drenerende løp i fjellsiden hvor sannsynligheten 

for å utløse skred øker. Det ble ikke observert skredavsetninger fra jordskred under befaringen.  

Det vurderes at jordskred kan utløses fra skråninger mellom 25° og 40° på flere steder i 

påvirkningsområdet. Enkelte løsneområder for jordskred er kartlagt i nesten hele fjellsiden mellom 

kote 150-350. Løsneområder i vest (på Svarthammaren) ligger rundt kote 200-250 fjellsiden, der er 

det tett furu- og lauvskog som vurderes å ha en forebyggende effekt mot utløsning av jordskred. 

Løsneområder for jordskred i øst ligger midt i skråningen, ved foten av uravsetninger under 

Opstadhornet. 

Det vurderes uansett at de fleste eventuelle jordskred er små eller har en utstrekning som ikke vil 

nå inn i kartleggingsområdet. Årlig nominell sannsynlighet for utløsning av jordskred som kan nå 

inn i kartleggingsområdet vurderes å være større enn 1/1000.  

  

Figur 291: Figuren viser bratthet jordskred for Svarthammaren-Opset.  

Utredning av utløp 
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Helningen er større enn 35° i store deler av området og det går flere drenerende løp i fjellsiden i 

hele påvirkningsområdet. Det er i større grad drenerende løp i den vestre delen, men dette 

området av fjellsiden er dekket av tett skog. Det er ikke funnet raviner som viser aktiv 

erosjon/skredaktivitet i området. Det er heller ikke funnet tydelige vifteformer som kan være bevis 

av periodisk jordskred aktivitet dvs. det er ikke observert tydelige avsetninger etter jordskred i 

området.  

Det er utført modellering i RAMMS::DebrisFlow for jordskred. Løsnemektighet er satt til 1,0; 1,5 og 

2,0 m, selv om dette ikke nødvendigvis er reelt iht. observert forhold. Løsnevolum vurderes 

imidlertid som representative for konservative skredscenarioer. Øvrige parametere benyttet i 

modelleringen er listet i Tabell 143. En full liste med parameterverdiene for alle utførte modeller 

finnes i vedlegg H. 

Tabell 151. Parametere benyttet i RAMMS::DebrisFlow for jordskred i området Svarthammaren-Opset. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 m Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1-2 m  

Løsnevolum 100-1100 m3  

Mu 0,2  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5 %  

Erosjon Nei  

 

Modelleringen viser at massene for flere simuleringer kanaliserer seg i ravinene i fjellsiden og 

følger eksisterende løp nedover. Der det ikke er raviner i fjellsiden vil skredene bre seg utover og 

ofte vil stoppe i fjellsiden over kartleggingsområdet. Jordskred fra fjellsiden vil kunne treffe 

kartleggingsområdet i den vestlige delen av området der skredet kanaliseres i ravinene og også 

der kartlagte løsneområder ligger i nedre del av fjellsiden. Skred vil i enkelte tilfeller kunne krysse 

Innsidevegen.  

Utløsning av jordskred fra vestlige fjellsiden vurderes som lite sannsynlig med dagens skogforhold, 

men jordskred er en aktuell prosess dersom skogen fjernes. 

Når jordskred inn i kartleggingsområdet? 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred i området er større enn 1/1000 og 

1/5000 i den midtre delen av området hvor det er observert at jordskred kan kanaliseres gjennom 

eksisterende raviner. Det er derimot ikke funnet tydelige avsetninger i området. Spor som 

sannsynligvis kobles til jordskredaktivitet er observert i historiske flybilder.  

Det er også funnet flere mulige løsneområder for jordskred i den vestlige delen av området, men 

fjellsiden der er dekket med tett skog og derfor vurderes det at årlig sannsynlighet for skred i vest 

er mindre enn 1/5000 med dagens skogforhold. Sannsynligheten vil øke til å bli større enn 1/1000 

dersom skogen fjernes. 

For øvrige deler av skråningen vurderes sannsynligheten for utløsning av jordskred som kan nå 

kartleggingsområdet til å være liten, og det vurderes at eventuelle jordskred som løsner vil stoppe 

opp før de når inn i kartleggingsområdet.  

Faresonene er opptegnet basert på observerte spor etter tidligere skredaktivitet samt 

modelleringer. Skredfaren hvis skogen forsvinner i den vestlige delen er presentert med separate 

faresoner i Vedlegg G.   
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18.3.4 Steinskred 

NVEs veileder sier at det kan forekomme steinskred i terreng som er brattere enn 45 grader. Deler 

av terrenget utenfor kartleggingsområdet er brattere enn 45 grader. Løsmassekart fra NGU og 

observasjoner fra felt viser at det er bart fjell slik at det teoretisk kan gå steinskred i området.  

Tabell 152. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Opstadhornet er et potensielt fjellskredområde over midten av kartleggingsområdet. Dette er et 

fjellparti som allerede er kartlagt og instrumentert og ligger inne i fjellskreddatabasen til NVE med 

potensiale for opptil 20 millioner m3 utrast masse. Målinger utført på fjellpartiet viser at det er 

bevegelser på rundt 2 mm/år. Faresonekart for fjellskred eksisterer for Opstadhornet utarbeidet av 

NGU på vegne av NVE. NVE har vurdert at årlig nominell sannsynlighet for fjellskred fra 

Opstadhornet er <1/1000, men >1/5000. Det er ikke kartlagt eller observert andre områder som er 

store nok til at det kan klassifiseres som steinskred.  

Årlige sannsynlighet for steinskred i resten av kartleggingsområdet er liten, og vurderes lavere enn 

1/5000.  

18.3.5 Flomskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger deler av kartleggingsområdet innenfor aktsomhetsområdet til 

jord- og flomskred.  

NVEs veileder sier at det kan forekomme flomskred i forsenkninger og bekkeløp som er brattere 

enn 15 grader. Deler av terrenget både i og utenfor området er brattere enn 15 grader. 

Løsmassekart fra NGU viser at det er løsmasser i det samme området slik at det teoretisk kan gå 

jord- og flomskred i området.  

Tabell 153. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over karleggingsområdet.  

Ja 

Løsmasser De fleste bekkene løper på bartfjell Nei 

Løsmasser Steinsprang er mest aktuell skredtype i området.  

Steinsprangblokker raser ned til skråningsfoten, 

akkumuleres ikke i bekkeløpene.  

Nei 

Utredning av videre skredfare er i utgangspunktet ikke nødvendig iht. NVEs veileder. Noen 

vurderte forhold blir likevel diskutert.  

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 
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Det er ingen registrerte dreneringskanaler som er permanent vannførende i den øvre delen av 

fjellsiden i påvirkningsområdet. De fleste vannførende bekker i påvirkningsområdet starter fra 

nedre del av fjellsiden. Observasjoner fra feltarbeid viser at bekkebunnene er formet av bart fjell 

med ingen eller veldig lite løsmasser. Løsmassekart viser både marine avsetninger og 

morenematerialer i påvirkningsområdet, men da bare i nedre deler. Det meste av fjellsiden er 

karakterisert som bart fjell med tynne løsmasser, produkt av forvitring, på flere steder. Urmateriale 

fra steinsprang aktivitet ligger under Oppstadhornet.  

Det er ikke registrert tidligere historiske hendelser i området eller i tilsvarende områder i nærheten.    

Fjellsidene og terrenget inne i kartleggingsområdet, har bratthet og teoretiske løsmasser iht. til 

NGUs løsmassekart som kan gi jordskred. Jordskred kan kanaliseres og gå nedover bekkeløpene i 

kartleggingsområdet. En slik prosess har blitt vurdert og presentert i kap. 18.3.4. Utover det 

vurderes det ikke at det er andre steder i området hvor det kan utløses i flomskred bekkeløpene, 

samtidig vil eventuelle skredbaner/utbredelse av flomskred være dekket av kanaliserte jordskred 

beskrevet over.   

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Basert på blant annet tidligere hendelser, løsmassekart, helning, feltkartlegging, skyggekart og 

historiske flyfoto vurderes flomskred å ikke nå inn i kartleggingsområdet. Området vurderes å ha 

lavere årlig nominell sannsynlighet enn 1/5000 for flomskred.  

18.3.6 Sørpeskred 

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekket. Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet 

gammel snø og lett nysnø, enn i gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området.  

Tabell 154: Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Helningskart og skyggemodeller, sammen med flyfoto er brukt for å prøve å identifisere mulige 

løsneområder. Det er ingen typiske områder på Svarthammaren-Opset som utmerker seg som 

ugunstige med tanke på snøsamling enten i bekkeløp eller i forsenkninger i terrenget og samtidig 

forhold for vannmetning. I tillegg er det ingen skredhistorikk for sørpeskred i området. Basert på all 

informasjon om Svarthammaren-Opset forventes det ikke noen steder ett større volum av 

vannmettet snø inn i kartleggingsområdet. Årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred inn i 

kartleggingsområdet med ødeleggende kraft vurderes å være lavere enn 1/5000. 

18.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er steinsprang og snøskred aktuelle skredtyper for området. Basert på observasjoner i 

felt, samtaler med lokalkjente, historiske flyfoto og bruk av dynamiske modeller er steinsprang en 

dominerende skredprosess i hele området. Snøskred og jordskred er også aktuelle prosesser i 

delområdet. I østre del er både snøskred og steinsprang aktuelle prosesser. I vestre del er både 

steinsprang, jordskred og snøskred aktuelle prosesser. Skogen vurderes å ha avgjørende 

betydning for de kartlagte faresonene i vest. Det er således utarbeidet faresoner for området som 

tar høyde for at all skogen fjernes (se Vedlegg G). Skogen som vurderes å være stabiliserende på 

snø og jord eller bremsende på eventuelle utløste skred er markert i Vedlegg F.  
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Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Vedlegg E 

- 1 boliger og 1 industribygning vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 

1/100. 

- 4 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 7 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 292: Figuren viser samlet skredfare med årlig nominell sannsynlighet for skred i området 

Svarthammaren-Opset.  

18.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er ikke utført tidligere skredfareutredninger i området så vidt Sweco kjenner til. Unntak fra dette 

er vurdering av fjellskred utført av NGU på vegne av NVE.  

18.3.9 Stedsspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten i området vurderes som forholdsvis liten. Det er en viss usikkerhet knyttet til snøskred 

og jordskred og klimatiske forhold, men samtidig viser forholdsvis konservative modelleringer i 

RAMMS at snøskred og jordskred vil ha begrenset effekt i området. 

Mange registreringer av steinsprang i terrenget gjør at den vurderte usikkerheten for 

steinsprangfare er relativt liten.  

18.3.10 Andre farer 

Opstadhornet ligger i vurderingsområdet for Svarthammaren-Opstad. Dette er et fjellområde som 

er vurdert av NGU og instrumentert. Overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er 

vurdert og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 

sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. 

18.3.11 Anbefalte tiltak 

Det er to bygninger som har større enn 1/100 årlig nominell sannsynlighet for steinsprang. Det ene 

er en industribygning på adresse Innsidevegen 796. Aktuelt tiltak er her å lage en permanent 
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sikringsplan for den sprengte bergskjæringen bak bygget. Tiltak som er aktuelt er bergbolter og 

rensk av løse blokker i sprengt bergflate. Det bør også vurderes om det er løse blokker oppe i 

sideterrenget over bergskjæringen.  

Bolig på adresse Innsidevegen 815 har også årlig nominell sannsynlighet for steinsprang større 

enn 1/100. Anbefalt tiltak for dette huset er etablering av en fangvoll for å redusere 

sannsynligheten for steinsprang til et akseptabelt nivå for bebyggelse som tilhører sikkerhetsklasse 

S2.  

19 Område 16 – Lunheim 

19.1 Områdebeskrivelse 

Området Lunheim strekker seg langs omtrent 800 meter av nordsiden av Otrøya. 

Kartleggingsområdet har en bredde på ca. 340 m, og strekker seg fra sjøen i nord til skråningsfoten 

opp mot Rørsethornet i sør (Figur 293). Det er spredt bebyggelse innenfor området, primært 

bestående av eneboliger samt enkelte landbruksbygninger. Fjellsiden er hovedsakelig preget av 

bratte bergskrenter med store og markerte skredvifter og urer i bunn. En bratt skarp rygg/egg, (ca. 

650 moh.) strekker seg mellom Ræstadhornet (729 moh.) mot øst og Rørsethornet (642 moh.) mot 

vest. Bak ryggen heller terrenget slakt mot sør. Det er en tydelig renne på nordøst- og 

nordvestsiden av Rørsethornet. Rennen på østsiden har en nordøstlig orientering og ligger inne i 

påvirkningsområdet. Rennen ender i en skredvifte. Videre østover er det en utpreget ravine med en 

mer tilnærmet nordlig orientering. 

Fjellsiden langs kartleggingsområdet er for det meste rundt 30-45° i nedre del, mens den i øverste 

del for det meste er brattere enn 60°. Et område øverst opp mot Rørsethornet, heller mindre enn 

45° og faller mot NNV. I selve kartleggingsområdet er terrenget ganske slakt, men med et markant 

knekkpunkt der skråningen tiltar i sør. Det er også noen mindre brattere parti nede mot fjorden, 

Figur 294 

 

Figur 293. Oversiktskart over Lunheim. 
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Figur 294: Panorama av området Lunheim satt sammen fra flere dronebilder, og dermed noe forvrengt. Bildet 

er tatt mot sør. 

19.2 Grunnlagsmateriale 

19.2.1 Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetssoner [24] for jord og flomskred dekker store deler av kartleggingsområdet og 

mesteparten av bebyggelsen. I tillegg er det utarbeidet aktsomhetskart for snøskred og steinsprang 

av NGI, som dekker hele kartleggingsområdet ned til fjorden. Figur 295 viser de ulike 

aktsomhetskartene for området.  

  

  

Figur 295. Aktsomhetskart for steinsprang (oppe t.v.), snøskred og steinsprang (NGI, oppe t.h.), snøskred 

(nede t.v.) og flom- og jordskred (nede t.h.) på Lunheim er vist under. Gult område på NGI aktsomhetskart for 

snøskred og steinsprang er ikke vurdert. 
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19.2.2 Digital terrengmodell (DTM) 

Det er benyttet WMS-kart fra Statens kartverk med terrengskygge [25] og terrenghelning [26] i 

vurderingene. For modellering og andre beregninger basert på terreng er det benyttet terrengdata 

fra Geodata [27]. Denne terrengmodellen er basert på beste tilgjengelige data i høydedata.no. Ved 

videre bruk til modellering etc. er oppløsningen på terrengmodellen endret ved hjelp av 

«resampling» med bilineær interpolasjon metoder i ArcGIS Pro. 

19.2.3 Historiske skredhendelser 

NVEs skreddatabase [24] har ingen registreringer av skredhendelser innenfor kartleggingsområdet 

eller påvirkningsområdet. Ca. 100 m øst for kartleggingsområdet er det imidlertid registrert et 

steinsprang ved veien med årstall 1500, Figur 296. NVE Atlas har følgende informasjon om 

hendelsen:  

1500 År? Segn: Midsund. På Rørset (Ræstad) på utsida av Otterøya ligg store steinar og 

segna fortel at for mange hundre år sidan rasa ein heil fjelltopp ned og fylte opp og øydela ein 

heil gard her. Også vandresegna om barnet som gret og ein hane som gol inne i 

steinmassane, utan at ein kunne gjere noko med det. […].  

Det er ingen åpenbare avsetninger som tydelig passer til beskrivelsen omkring Rørset og nøyaktig 

lokalisering av denne hendelsen er usikker. Muligens er den mer relevant for kartleggingsområdet 

Ræstad. 

I samtale med lokale beboere er det fremkommet informasjon om et steinsprang som stoppet om 

lag 3 m fra huset, Utsidevegen nr. 1135, på nedsiden av vegen sentralt i området tidlig på 1980-

tallet (se registreringskart på kartvedlegg). Det er også opplyst at det enkelte ganger høres 

steinsprang i fjellet, men det er ikke kjent at steinsprang har nådd over veien i nyere tid ut over den 

nevnte hendelsen tidlig på 1980-tallet.  

 

Figur 296. NVE skredhendelser i området Lunheim. 

 

19.2.4 Tidligere skredfareutredninger 

Sweco kjenner ikke til noen tidligere utførte skredfarevurderinger med relevans for området. 
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19.2.5 Eksisterende sikringstiltak 

Sweco kjenner ikke til noen eksisterende skredsikringstiltak i området. Det er ingen registrerte 

sikringstiltak i området i NVEs database. 

19.2.6 Geologiske kart 

NGU sine berggrunnskart [3] i målestokk 1:50 000 er ikke tilgjengelige for området. Kartene med 

målestokk 1:250 000 viser at hele påvirkningsområdet er kartlagt som «diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt». 

NGU sine løsmassekart [4] i målestokk 1:50 000 viser de lavereliggende delene av 

kartleggingsområdet (langs fjorden) som bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke, et tynt dekke 

med hav- og fjordavsetninger, og marin strandavsetning. Ved bunnen av fjellsiden er det kartlagt 

skredmateriale. Over kartleggingsområdet er det kartlagt skredavsetninger i nedre deler og bart fjell 

og stedvis tynt løsmassedekke oppover i fjellsiden. På toppen av fjellet er det enkelte parti med 

forvitringsmateriale, Figur 297.  

 

Figur 297. Løsmassekart fra NGU over området Lunheim. 

19.2.7 Flyfoto og skråfoto 

Norge i bilder [23] viser i stor grad informasjon som også finnes i andre datasett, f.eks. at det er ur- 

og skredmasser i deler av skråningen.  

Viftene i kartleggingsområdet er noe mer tydelig på eldre flyfoto, ettersom terrenget nå i større grad 

er tilgrodd med skog. Det observeres spor etter generell aktivitet i området på flyfoto fra tidsrommet 

1968 – 2020. Figur 298 viser historiske flyfoto over området Lunheim. Det kan observeres spor av 

snøskredaktivitet i øvre del av viften i østlig del av flyfoto, dette ligger utenfor påvirkningsområdet til 

kartleggingsområdet Lunheim.   
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Figur 298. Flyfoto over området Lunheim. Foto t.v fra Sunnmøre Ytre 1968, foto t.h fra Møre 2018. 

19.2.8 Skog 

Nibio sitt skogressurskart SR16 [30] viser at skogen i området for det meste er løvskog, men med 

noen innslag av furuskog i den øvre delen av fjellsiden og noen områder med granskog sporadisk 

spredt i området (Figur 299). Vegetasjonen dekker fjellsiden i de nedre områdene, og stort sett de 

områdene som er slakkere enn 60°. Tregrensen er varierende i området, og har en rekkevidde til 

kote 250-300 i fjellsiden. Kronedekningen i fjellsiden er relativt jevn, og er på rundt 80-90%, med 

unntak av noen små områder og på selve skredviftene og uren. Tettheten av skogen er relativt lav i 

hele området, unntatt for de områdene med granskog hvor den er noe høyere. Kombinasjonen av 

stammetetthet og kronedekke er ikke god nok til at skogen gir reell beskyttelse mot skred. 

 

Figur 299. Oversiktskart over skog i området Lunheim, NIBIO [13]. 

19.2.9 Drenering 

NIBIOs markfuktighetskart, Figur 300, for delområdet viser at det drenerer en del mindre 

dreneringsveier fra Rørsethormnet og Ramnskarheia. Dreneringsveiene følger den NNØ 

orienteringen til gjelene høyt oppe i fjellsiden og sprer seg i utkanten av de store skredviftene, før 
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de drenerer jevnt nedover kartleggingsområdet.  De høyeste dreneringsløpene starter fra kote 500 

og de lavere starter fra de store skredviftene. Flere av løpene går sammen til ett løp nedover 

fjellsiden.  

 

 

Figur 300. Markfuktighetskart og drenering i området Lunheim, NIBIO [46]. 

 

19.3 Skredfareutredning 

Vurdering av hvilke skredtyper som er aktuelle iht. NVEs veileder [2] følger, og kun aktuelle 

skredtyper er utredet videre. 

19.3.1 Steinsprang 

Er steinsprang en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold, avsetninger og skredhendelse, samt NVEs flytskjema, Tabell 101, er 

steinsprang vurdert som en aktuell skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren for steinsprang 

utredes videre. 

Tabell 155. Vurdering av hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinsprang 

Prosjektspesifikke forhold Er steinsprang en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang og NGIs kombinerte kart for 

snøskred og steinsprang.   

Ja 

Terreng Det er skrenter brattere enn 45° i fjellsiden over 

kartleggingsområdet. 

Ja 

Løsmassedekke Bart fjell i brattskrenter og usammenhengende 

løsmassedekke. 

Ja 
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Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

NGUs berggrunnskart N250 [3] indikerer et nordøstlig orientert regionalt lineament i området. Dette 

sammenfaller med rennen som observeres på Figur 294. Denne trenden kan også observeres 

østover på Otrøya mot området Ræstad. Det observeres tilnærmet vertikale sprekker normalt på 

fjellsiden og sprekker som har noe helning fra horisontalen i fjellsiden, fra dronebilder tatt på stedet. 

Sprekkene danner potensielle utglidningsmuligheter for blokker i området og det er betydelige 

løsneområder for steinsprang over tregrensen. Tregrensen er varierende i området, og varierer fra 

kote 250-300. Noen steder er det vegetert helt til toppen av Rørsethornet med tynt dekke [30].  

Utredning av utløp  

Steinsprangavsetninger indikerer utløpet av tidligere steinsprang. Det må tas høyde for at enkelte 

blokker kan være fjernet ved opparbeiding av jordbruksareal, bebyggelse, veier eller opprydding av 

skredhendelser. På befaring ble det observert enkeltblokker på flaten utenfor skråningsfoten med 

variable størrelser på ca. 1,5-10 m3. Figur 301 viser eksempel på blokker som ble observert under 

befaringen. Enkeltblokkene har varierende grad av vegetasjon på seg og ligger både på nordsiden 

og sørsiden av fylkesvei 668. Terrenget flater ut i bunnen av skråningsfoten, noe som reduserer 

utløpslengden. Videre oppover i terrenget er det registrert urkjegle. Uren består av mye blokk, og 

har ingen matriks, noe som indikerer at fjellsiden opplever steinsprangsaktivitet. 

 

Figur 301. Steinsprangblokker av ulik størrelsesorden observert i kartleggingsområdet under befaring. 

Løsneområdene som er vist i registreringskartet er tegnet ut ifra hvilke områder som er brattere 

enn 50° innenfor påvirkningsområdet, basert på en terrengmodell med 5x5 m oppløsning. Skrenter 

mindre enn noen få meter vil dermed ikke fremkomme i kartet, fordi disse ansees å være lite 

vesentlige for fastsettelse av faresoner. Potensielle løsneområder er lokalisert i nesten hele den 

øvre delen av fjellsiden.  

Det er utført modellering av steinsprang i Rockyfor3D for å undersøke det potensielle utløpet til 

steinsprang,  Viser en oppsummering av inngangsparametere brukt for modellering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 156. Viser en oppsummering av inngangsparametere brukt for modellering. 
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Tabell 156. Inngangsparametere brukt i modellering av steinsprang i området Lunheim ved hjelp av 

Rockyfor3D. 

Inngangsparameter Verdi 

Oppløsning terrengmodell 2*2 m 

Antall simuleringer 100 

Variasjon i blokkvolum 0% 

Ekstra initiell fallhøyde 0 m 

Type simulering Rapid Automatic Simulation 

Tetthet blokker 2700 kg/m3 

Blokkstørrelse 1,2*1,2*1,3 m (0,980 m3) 

Blokkform Ellipsoid 

Skog Ingen skog 

Fanggjerde Ingen fanggjerder 

 

Resultater fra modelleringen viser at steinsprang vil nå noenlunde like langt i den østlige og 

vestlige delen av kartleggingsområdet. I de fleste tilfellene vil eventuelle steinsprang stoppe oppe i 

fjellsiden og ikke nå ned i kartleggingsområdet. Som forventet vil ikke simuleringer med uniform 

blokkstørrelse og like øvrige parametere klare å gjenspeile at utløpssannsynligheten varierer for 

ulike løsneområder. Blokkstørrelsen som forventes å kunne løsne varierer også, noe som trolig har 

stor betydning for skredforløpet og utløpslengdene. Modelleringene utført i Rockyfor3D gir 

indikasjon om forventet utløp, men vurdering av utløpslengder baseres i størst grad på observerte 

avsetninger i området. Urkjeglene ved skråningsfoten vil i stor grad begrense rekkevidden av 

steinsprang. Enkelte steinsprang vil nå ned til foten av fjellsiden og noen vil også kunne nå over 

fylkesveien.  

Terrengformen i fjellsiden med forsenkninger vil til en viss grad kanalisere eventuelle steinsprang 

nedover, mens viftene i bunnen av fjellsiden typisk vil spre eventuelle blokker som når dit. Skog 

dekker deler av utløsningsområdet og utløpsområdet for steinsprang Skogen består hovedsakelig 

av lauvskog, med noen områder med furu mot toppen av tregrensen, og noen områder med gran 

nede langs fjellsiden. Stedvis er stammetettheten DBH (16cm) >200 trær/hektar og skogen vil 

således ha noe dempende effekt på blokker <2 m3. De lengste utløpene, som dimensjonerer 

skredfaren for steinsprang, vil trolig være av større blokker og skogdekningen vurderes å ikke ha 

avgjørende for faresonekartleggingen.  

Når steinsprang inn i kartleggingsområdet? 

Skredavsetninger og en tidligere skredhendelse viser at steinsprang når inn i kartleggingsområdet, 

men at det kun unntaksvis vil forekomme steinsprang ned mot vegen og bebyggelsen. Vi vurderer 

at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/100 enkelte steder hvor det 

er tydelige uravsetninger lengst sør i kartleggingsområdet. Hendelsen nær bolighuset antas å være 

en hendelse som er sjeldnere enn en 100-årshendelse, det observertes lite blokk i de flate partiene 

i kartleggingsområdet.  Videre vurderes den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang som 

større enn 1/1000 omtrent ned til vegen, og større enn 1/5000 noe forbi vegen. Observasjoner i felt 
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og historikk er tillagt mest vekt i vurderingene, mens modelleringer av steinsprang i Rockyfor3D er 

vektlagt noe mindre.  

19.3.2 Steinskred 

Er steinskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 157 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet.  

Tabell 157. Vurdering av hvorvidt steinskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Steinskred 

Prosjektspesifikke forhold Er steinskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Terreng Det er skråninger brattere enn 45 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Aktuelt løsneområde Volum er stort nok til at et utfall vil kunne 

klassifiseres som steinskred.  

Ja 

Løsmassedekke Er det bart fjell eller usammenhengende 

løsmassedekke.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

NGUs nasjonale database for ustabile fjellparti [40] har identifisert den nordvestlige siden av 

Ræstadhornet, som ligger rett øst for kartleggingsområdet. Det er blant annet kartlagt en betydelig 

bakskrent som markerer innsynkning av et større parti. NGU vurderer partiet med en lav faregrad, 

tilsvarende nominell årlig sannsynlighet på mindre enn 1/5000.  

Data fra InSAR [34] indikerer også mindre deformasjon på den nordvestlige siden av Rørsethornet. 

Det er mye støy i disse målingene, og det er vanskelig å vurdere hvor reelle samtlige av målingene 

er. Dette fordi partiet har en ugunstig orientering for at InSAR målingene skal plukke opp 

deformasjon. Det aktuelle området har en helning på mindre enn 45° og en fallretning mot NNV. 

Den målte deformasjonen er trolig deformasjon av løsmasser. Det observeres ikke noen 

baksprekker i fjellpartiet her.  

Urene som er observert i skråningen bærer preg primært av steinsprangaktivitet, ved at de har 

ganske tydelig gradering med mindre blokkstørrelser øverst og gradvis større blokkstørrelser 

nederst. Det observeres ingen samling av skredblokker som indikerer at disse ikke har hatt en 

skreddynamikk tilsvarende et steinskred. Størrelsen på blokkene som er observert er også 

forholdsvis begrenset. Den kanaliseringen som er observert i urene forventes i større grad å 

skyldes andre prosesser (hovedsakelig flomskred). 

Det finnes en omtalt hendelse som kan stamme fra viften rett øst for kartleggingsområdet, men 

som også kan være feilplassert og tilhøre området Ræstad (hvor det er tydeligere tegn på 

steinskred/fjellskred).  

Basert på visuell inspeksjon av bergmassene i skråningen og sprekkesettene i denne er det ikke 

observert større bergpartier som forventes å være avgrenset utenom partiet ved Ræstadhornet.  

Vi vurderer at løsnesannsynligheten for steinskred, med en annen skreddynamikk enn steinsprang 

er lav (mindre enn 1/5000) for kartleggingsområdet. Det er derfor ikke gjort videre utredning av 

utløp for steinskred.  

19.3.3 Snøskred 

Er snøskred en aktuell prosess i området?  

Basert på terrengforhold og NVEs flytskjema (Tabell 158) er snøskred vurdert som en aktuell 

skredtype i kartleggingsområdet, og skredfaren fra snøskred utredes videre. 
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Tabell 158. Vurdering av hvorvidt snøskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Snøskred 

Prosjektspesifikke forhold Er snøskred en 

aktuell prosess i 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. Også innenfor NGIs aktsomhetskart 

for stein- og snøskred.  

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 25 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Skog Det er stort sett løvskog i vurderingsområdet, 

men også noe barskog. Skogen vurderes ikke 

tilstrekkelig til å hindre utløsning av snøskred. 

Skogen vurderes ikke som tett nok til å kunne 

bremse eventuelle snøskred i betydelig grad.  

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Store deler av terrenget i fjellsiden er delvis for bratt til at de utgjør løsneområder for snøskred. I 

den sørvestlige delen av området er det ett parti mot toppen av Rørsethornet som har lav 

terrengruhet og helning på 35-45°, samt noen små områder i den øverste delen av fjellsiden på 

nordsiden av kanten mellom Rørsethornet og Ræstadhornet. Det er også kartlagt et potensielt 

løsneområde utenfor området mot øst.  

I toppen av fjellsiden er det flere områder der kombinasjonen av terrengoverflaten og helning gjør 

områdene aktuelle for skred. Arealene ikke dekket av skog og har derfor ikke en forebyggende 

effekt mot utløsning av snøskred. Ruheten i terrenget er lav. Antagelig tåler løsneområdene en 

snøhøyde på 0,3 m.  

I forhold til løsneområdenes geografiske plassering er målestasjonene Ona og Rekdal nærmest, 

stasjonene ligger relativt nært havnivå og har en primær vindretning som er henholdsvis sørvestlig, 

og sørvestlig og østlig. Målestasjonen på Gjemnes ligger vesentlig høyere i terrenget, 990 moh., og 

vindretningen her vil ikke avbøyes av topografien. Her er den primære vindretning fra vest og 

nordvest og sørøst. Formen på det største løsneområdet, med en nordvestlig orientering ligger på 

lesiden ved vær fra sørøst og sørvest og på støtsiden for vær fra vest og nordvest. På Vestlandet 

gir ofte den nordvestlige vinden nedbør i form av snø. Ved sørvestlige vinder er temperaturen ofte 

høyere slik at nedbøren i større grad kommer som regn, slev om det også forekommer 

lavtrykksperioder med omfattende snøvær fra sørvest. Ut fra plasseringen høyt i fjellsiden med en 

nordlig eksponering vurderes det lite sannsynlig at det ved vinder fra vest og nordvest vil det vind 

pålagres snø i løsneområdene. Samtidig utgjøres fjellene av en markert vegg, der den vestre delen 

har bratt terreng ned på sørsiden. Ett større flatere parti øst av Ræstadhornet kan akkumulere snø 

for videre vindtransport. Dette vil ved sørvestlige vinder føre snø over kanten, men det vil i større 

grad havne utenfor påvirkningsområdet.  

Gjennomsnittlig snødybde fra målestasjonen Molde – Hindalsøra (258 moh.) er på 40,8 cm. Nysnø 

3 døgn maksimum er 41 cm for samme målestasjon. Løsneområdene ligger fra 370 – 640 moh., 

noe som er høyere enn målestasjonens plassering lenger inne i fjorden. Det utføres ikke en 

høydekorreksjon for plassering i terrenget. Nedbør i området kan komme som regn og snøfall 

gjennom hele vintersesongen, basert på om vinden har en sørlig eller en nordlig komponent. 

Snøen ligger sjeldent gjennom hele vinteren og ekstrem pålagring av snø oppå et potensielt 

glidesjikt er sjeldent for området i fjorden.  
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Det er ikke kjent at det har løsnet snøskred i historisk tid som har gått inn i kartleggingsområdet, og 

lokalkjente har opplyst at dette ikke normalt forekommer. Det er heller ikke i stor grad observert 

spor etter hyppige snøskred. Unntaket er viften som går ned på østsiden av kartleggingsområdet, 

hvor det nær rotpunktet kan observeres noe glattet terreng med gress, terreng som ofte kan 

forbindes med hyppige snøskred. Også lenger nede på denne viften er det observert antydninger til 

lober og leveer som kan skyldes våte snøskred, men som også kan skyldes flomskred.  

Det vurderes at snøskred i teorien kan forekomme i enkelte partier i skråningen over 

kartleggingsområdet, men at hyppigheten på slike skred trolig er relativt sjeldne.  

 

 

Figur 302. Dronebilde over Lunheim sett mot sør. 

Utredning av utløp 

Det finnes ikke kjente snøskredhendelser i området eller tydelige spor som indikerer utløpslengder 

for skredtypen. For å estimere utløpslengder for snøskred har det derfor blitt utført 

snøskredmodellering for potensielle løsneområdene i RAMMS: Avalanche og statistiske modeller. 

Terrenget i fjellsiden er bratt og har stedvis etablerte renner og raviner som vil lede et eventuelt 

snøskredløp. 

Det er benyttet noe reduserte snøtykkelser sammenlignet med det klimaanalysen tilsier, først og 

fremst fordi området ligger på nordsiden av Otrøya som ligger nært havgapet. Bruddkanthøyder på 

1-1,5 m antas å være i ytterkant av hva som er mulig å få til i dette området, basert på klimatiske 

og topografiske forhold.  

I modelleringene som er utført er det benyttet verdier som angitt i Tabell 159 og vist i detalj i 

Vedlegg H. 
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Tabell 159. Input parametere for RAMMS Avalanche for snøskred på Lunheim. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær interpolasjon» 

Mektighet løsneområde 1-1,5 m  

Løsnevolum 2000-50 000 m3 Løsneområdene lengst øst 

og vest i skråningen er 

betydelig større og utgjør de 

største volumene, mens 

øvrige modellerte skred er i 

størrelsesorden 2000-6000 

m3.  

Skog Nei Skogen som RAMMS legger 

til grunn er betydelig tettere 

og med større DBH enn det 

som er reelt i området. 

Størrelse Small og Medium  

Frekvens (år) 300  

Høydeverdier 1000 moh. og 500 moh.  

Stopp moment 5%  

 

Resultatet av modelleringene viser at snøskred i svært begrenset grad når inn i 

kartleggingsområdet. De store skredene på ca. 20-50 000 m3 som er modellert fra løsneområdene 

oppunder Rørsethornet og Ræstadhornet går i stor grad ned på siden av kartleggingsområdet 

fremfor inn i det, selv om utløpslengdene her også er forholdsvis begrenset. De mindre skredene 

som er modellert i ravinene/gjelene direkte over kartleggingsområdet stopper i modelleringene i 

stor grad opp på urkjegle eller rett nær foten på disse. De når dermed noe inn i 

kartleggingsområdet, men ikke ned til vegen.  

Resultatene fra de dynamiske og statiske modellene er relativt ulike. Skred som er modellert ut fra 

den statiske modellen viser generelt en mye lenger utløpslengde enn skred modellert med 

dynamisk modell. Resultatet fra de to ulike modellene er sammenfallende for ett av 

løsneområdene, der skredet går rett vest for kartleggingsområdet.  

Når snøskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er ikke observert ferske avsetninger etter snøskred i området, og det er heller ikke kjent at det 

går snøskred av betydelig størrelse i området blant lokalkjente. Det er enkelte spor etter snøskred 

på øvre delen av en større urkjegle øst for området. Klimatisk sett er området forholdsvis lite egnet 

for snøskred. Selv om det er store nedbørsmengder i området vinterstid antas bare noe av dette å 

komme som snø, og potensialet for dannelse av svake lag i snøen med betydelig overlagring er 

dermed begrenset. Det er likevel tatt høyde for utløsning av snøskred med 1 til 1,5 m bruddkant fra 

de potensielle løsneområdene som er identifisert. Snøskred som er modellert fra disse i RAMMS vil 

i stor grad enten gå utenfor kartleggingsområdets avgrensning, eller vil ha begrenset utløpslengde 

inne i kartleggingsområdet 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred å være større enn 1/1000 og 

1/5000 lengst vest og lengst øst i kartleggingsområdet, samt ned til urfoten sør i 

kartleggingsområdet enkelte steder. Faren for snøskred vurderes ikke å være større enn 1/100 

noen steder. 
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I utløpsområdet er kronedekningen på 80-90% for lauvskog og stammetetthet på DBH (16 cm) er 

<210 trær/hektar. Det er således ingen skog i de potensielle løsneområdene og skog har ingen 

betydning for vurderingen av hvor snøskred kan løsne. Faresonene for snøskred vil derfor ikke 

endres som følge av eventuell fjerning av skogen.  

19.3.4 Jordskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 160 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 

Tabell 160. Vurdering av hvorvidt jordskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er skråninger brattere enn 20 grader i eller 

over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmassedekke Løsmassekart viser at det er løsmasser i disse 

skråningene.  

Ja, men stedvis tynt 

dekke 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området faller innenfor kartlagte områder med mulige løsne- og utløpsområder med fare for jord- 

og flomskred i NVEs aktsomhetskart. Den overordnede helningen til fjellsiden er brattere enn 35°. 

Løsmassene [4] i fjellsiden er primært skredavsetninger i bunn, tynt dekke i hele fjellsiden og noe 

forvitringsmateriale mot toppen, noe som betyr varierende kornstørrelse på løsmassene som er til 

stede og at det i store deler av skråningen er lite løsmasser. Skogen som er til stede i fjellsiden har 

en viss stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter binder opp masse og skaper stabilitet samt 

tar til seg vann.  

Klimatiske påvirkninger på jordskred er en sammensett problemstilling og det er i begrenset grad 

konkrete føringer for hvordan klimadata kan benyttes til å vurdere årlig nominell sannsynlighet for 

skred [38]. Det observeres spor etter flere tidligere jordskred som er gått i dalen på sørsiden for 

Rørsethornet og Ramnskarheia (ikke i kartleggingsområdet), men her er i større grad et 

sammenhengende løsmassedekke opp mot bart berg som synes å utgjøre løsneområder for 

jordskredene. 

Skråningen strekker seg fra 50 til ca. 600 moh. og er dekket av skog til om lag 300 moh. I den øvre 

delen av fjellsiden er det mer bergblotninger og brattere helning. De fleste aktuelle løsneområdene 

for jordskred ligger over tregrensen. Helningen i løsneområdene er <45°. Det går flere drenerende 

vannveier i fjellsiden. Det er ikke observert skredavsetninger fra jordskred under befaringen, det ble 

observert åpent rom mellom blokkene i skredavsetningene. Det er grunn til å anta at der det 

eventuelt løses ut jordskred vil massene kanaliseres i gjel og opptre som flomskred nedover 

fjellsiden.  

19.3.5 Flomskred 

Er jordskred en aktuell prosess i området?  

Tabell 161 viser vurdering av skredtype som aktuell prosess for kartleggingsområdet. Denne 

skredtypen vurderes som aktuell og er derfor utredet videre i dette kapittelet. 
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Tabell 161. Vurdering av hvorvidt flomskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag Prosjektspesifikke forhold Er jordskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Aktsomhetskart Området er innenfor NVEs aktsomhetskart for 

jord- og flomskred.   

Ja 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp brattere enn 

15 grader i eller over vurderingsområdet.  

Ja 

Løsmasser Kan det være løsmasser i disse forsenkningene 

eller bekkeløpene?  

Ja 

Løsmasser Kan løsmasser bli tilgjengelig som følge av f.eks 

andre skredprosesser? 

Ja 

 

Utredning av løsneområde og løsnesannsynlighet 

Området faller innenfor kartlagte områder med mulige løsne- og utløpsområder med fare for jord- 

og flomskred i NVEs aktsomhetskart. Det er vanskelig å knytte klimaanalyser direkte mot faresoner 

for flomskred med dagens kunnskap [2]. Det er ikke registrert noen hendelser med flomskred på 

Otrøya. Terrenget i området er nokså bratt, det er gjel og raviner i området som det kan 

akkumuleres masser i over tid som kan løsne i et flomskred. Urene som finnes i skråningen har til 

en viss grad spor etter kanaler, leveer og lober som trolig skyldes flomskred.  

I løsneområdet er det tilgang på stein og det er et stedvis tynt løsmassedekke. Ved mye nedbør 

kan massene mobiliseres og dra med seg masser nedover i etablerte forsenkninger. Det kan løsne 

mindre jordskred flere steder i skråningen som går ned i gjelene og som utvikler seg til flomskred. 

Skogen som er til stede i fjellsiden har en viss stabiliserende effekt på løsmassedekket, røtter 

binder opp masse og skaper stabilitet samt tar til seg vann. Skogen i fjellsiden er blandingsskog, 

det er primært lauvskog, men med spredte forekomster av gran og furu. Dette reduserer faren for 

erosjon og reduserer faren noe for flomskred. Samtidig er de høyereliggende delene av skråningen 

hvor gjerne slike skred vil utløses mindre vegetert. Det vurderes at det kan løsne flomskred (noen 

ganger utløst som jordskred) i gjelene i påvirkningsområdet med større årlig sannsynlighet enn 

1/100, 1/1000 og 1/5000. 

Utredning av utløp 

Antydningene til kanaler, leveer og lober som er observert er begrenset til selve viftene og går i 

begrenset grad inn i selve kartleggingsområdet. Det er gjort modellering av flomskred i RAMMS: 

Debris Flow, Tabell 162. En detaljert beskrivelse av modelleringen finnes i Vedlegg H. Det er 

definert løsneområder som til en viss grad er beregningstekniske løsneområder i den grad de ikke 

nødvendigvis er reelle for hvor et flomskred først initieres, men er satt for å få i gang et flomskred i 

riktig løp med et antatt realistisk volum. Resultatene fra modelleringene indikerer at slike skred i 

stor grad stopper opp på urkjegle over kartleggingsområdet. Modellerte flomskred har for det meste 

hastighet mindre enn 2 m/s inne i selve kartleggingsområdet, noe som tolkes å representere sig i 

skredmassene og/eller slammet fra et flomskred som ikke regnes som et skred med 

skadepotensiale.  
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Tabell 162. Parametere benyttet i RAMMS: DebrisFlow for området Lunheim. 

Parameter Verdier Kommentar 

Oppløsning terrengmodell 5x5 Terrengmodell er omdannet 

ved «bilineær resampling» 

Mektighet løsneområde 1  

Løsnevolum 1100-2900 m3  

Mu 0,1  

Xi 200  

Tetthet 2000 kg/m3  

Stopp moment 5%  

Erosjon Ja/nei  

 

Når flomskred inn i kartleggingsområdet? 

Det er spor etter flomskred på viftene i skråningen, og tydelige gjel hvor det er potensiale for 

utløsning av flomskred. Modelleringer utført i RAMMS stemmer godt overens med observerte spor 

(eller mangelen på det), og indikerer at eventuelle flomskred i stor grad vil stoppe opp får de når 

særlig langt inn i kartleggingsområdet.  

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for flomskred i området stedvis er større enn 

1/5000, men ikke større enn 1/1000 i kartleggingsområdet. 

Skogen i de potensielle løsneområdene for flomskred er svært begrenset, og det forventes også en 

begrenset effekt av skogen på allerede utløste flomskred. Endringer i skogforholdene i skråningen 

vil ikke medføre endringer av faresonene for flomskred.  

19.3.6 Sørpeskred 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området?  

Sørpeskred omfattes ikke av noen eksisterende standard for identifisering av løsneområder. Det 

finnes ikke aktsomhetskart for sørpeskred. Løsneområder er gjerne slake områder i terrenget der 

vann kan demmes opp i snødekke eller snøfylte bekkeløp som utsettes for kraftig regn. 

Oppdemming av vann i snødekket skjer oftere i grovkornet gammel snø og lett nysnø, enn i 

gammel vindpakket snø.  

NVEs veileder sier at skredhistorikk, helningskart og flybilder kan brukes for å avgjøre om 

sørpeskred er en aktuell prosess i området. Tabell 163 viser en vurdering av skredtypen som 

aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Tabell 163. Vurdering av hvorvidt sørpeskred er en aktuell prosess for kartleggingsområdet. 

Vurderingsgrunnlag 

Sørpeskred 

Prosjektspesifikke forhold Er sørpeskred en 

aktuell prosess I 

området? 

Historiske hendelser Er det observert sørpeskred i området?   Nei 

Terreng Det er forsenkninger eller bekkeløp som kan 

samle vann i snødekket?  

Nei 

 

Det er ikke observert sørpeskred i området eller andre steder i nærheten. Geografisk og 

topografisk plassering av området, samt klimatiske data tilsier at det ikke typisk går sørpeskred her. 

Det er heller ikke observert spor på befaring som tilsier det. 

Sørpeskred anses ikke som en aktuell skredtype i området.  
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19.3.7 Hva er den samlede skredfaren? 

Samlet sett er det steinsprang, steinskred, snøskred og flomskred som er aktuelle skredtyper for 

området. Basert på både observasjoner i felt, samtaler med lokalkjente og bruk av dynamiske 

modeller vurderer vi at det er steinsprang som er dimensjonerende skredtype med lengst 

rekkevidde. Steinskred er potensielt aktuelt, men er ikke vurdert å være reelt for større partier med 

en forventet annen skreddynamikk enn for steinsprang. Snøskred og flomskred er begge potensielt 

reelle skredprosesser i området, men som virker å forekomme sjeldent. Faresonene for disse 

skredtypene har ganske begrenset påvirkning på kartleggingsområdet, og er ikke dimensjonerende 

i forhold til steinsprang. Skredfaren påvirkes ikke av skogen i vesentlig grad. 

Det er utarbeidet faresonekart som er fremstilt i Figur 303. Totalt er det 2 boligbygninger som ligger 

innenfor faresoner, fordelt som følger: 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. 

- Ingen boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. 

- 2 boliger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/5000. 

 

Figur 303. Faresonekart fra delområdet Lunheim. 

Faresonene er vist i vedlegg 16E, tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 16C 

og modelleringer vist i vedlegg 16D. Faresonene i vedlegg 16E forutsetter ikke skog.  

19.3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger  

Det er ikke utført tidligere skredfareutredninger i området så vidt Sweco kjenner til. 

19.3.9 Andre farer 

Kartleggingsområdet Lunheim ligger nær et område som overvåkes som «ustabile fjellparti» [40]. 

Rett øst for området overvåkes vestsiden av Ræstadhornet (729 moh.). Partiet klassifiseres med 

lav faregrad. Om dette partiet skulle løsne er sannsynligheten lav, mindre enn 1/5000, for at det vil 

utløse tsunami i henhold til NVE [60].  

Opstadhornet ligger sør for Lunheim på sørsiden av Otrøya. Dette er et fjellområde som er vurdert 

av NGU og instrumentert, og overvåking av bevegelser blir utført. Faresone for fjellskred er vurdert 

og tegnet i kart av NGU. Det er større enn 1/5000 og mindre enn 1/1000 årlig nominell 



RAPPORT SIDE 410 AV 416  

 
 

sannsynlighet for fjellskred. I tilknytning til fjellskred er det også modellert og vurdert en fare for 

flodbølge som følge av fjellskred ut i fjorden. For området Lunheim viser vurdering av NGU at det 

vil bli påvirket av flodbølge ved en eventuell utrasing av Opstadhornet. 

 

 

Figur 304. Flyfoto fra datasettet Møre 2018 over vestsiden av Ræstadhornet. Området som overvåkes av 

NGU er markert med rosa.  

19.3.10 Stedsspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten i området vurderes som forholdsvis liten. Det er en viss usikkerhet knyttet til snøskred 

og klimatiske forhold, men samtidig viser forholdsvis konservative modelleringer i RAMMS at 

snøskred vil ha begrenset effekt i området. 

19.3.11 Anbefalte tiltak 

Det trengs ikke tiltak for eksisterende bebyggelse som antas å tilhøre sikkerhetsklasse S2.   
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20 Antall boligbygg innenfor de ulike faresonene 

Det er foretatt en opptelling av antall boligbygg som er lokalisert innenfor de respektive faresonene. 

Sweco observerte at mange av bolighusene er forlatt og til dels stod til nedfalls, men dette er ikke 

hensyntatt i opptellingen. Tellingene er presentert i Tabell 164. Merk at bygninger som i som ligger 

innenfor 1/5000 i stor grad er vanlige bolighus/fritidsboliger med lavere krav til sikkerhet og er 

således ikke i konflikt med kravene i TEK17, §7.3. 

Tabell 164. Oversikt over boligbygg og «andre viktige bygninger» som er lokalisert innenfor de respektive 

faresoner. Bygg med påført husnummer i offisielle kart er ansett som bolighus/viktige bygg. Andre bygg er 

ikke medtatt. Flere av boligene er sterkt forfalt/sammenrast 

Delområde Antall bygg i 
1/100-sonen 

Antall bygg i 
1/1000-sonen 

Antall bygg i 
1/5000-sonen 

SUM 

Ræstad 0 0 1 1 

Lunheim 0 0 2 2 

Midsund 0 0 7 7 

Klauset 0 1 2 3 

Nord-Heggdal 0 4 7 11 

Ranvik 0 2 6 8 

Solholmen 0 1 2 3 

Svarthammmer 2 4 7 13 

Vistdalen 0 11 48 59 

Bogge 1 1 0 2 

Meisalstrand 1 0 17 18 

Eresfjord 3 4 24 31 

Setra 0 0 2 2 

Finnset 0 1 4 5 

Vike 0 1 3 4 

Eikesdalen 0 4 4 8 

TOTAL BYGG 7 34 136 177 
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22 Egenerklæringsskjema 

 

 

 

 

 

 

Egenerklæringsskjema for kompetanse – 
iht. veileder Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng – Kartlegging av skredfare i 
reguleringsplan og byggesak 
 

 

 

Firma 

 

 

Sweco Norge AS 

 

 

Org.nr. 

 

 

967 032 271 

 

 

Utførende foretak vil med utfylling av egenerklæringsskjema erklære seg skikket til å utføre 

utredning av skredfare i bratt terreng og at utførende fagpersoner innehar nødvendig 

kompetanse i henhold til veilederen. Hvert foretak involvert i oppdraget fyller ut eget skjema, 

også ev. underleverandører. 
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Egenerklæring om utførende foretaks kompetanse 

 

JA 

 

NEI 

 

Kommentar 

 

Ansvarlig for å utføre skredfaglige utredninger er godt 

kjent med gjeldende forskrifter [1], veiledere [2], 

retningslinjer [62] og fagnormer som gjelder for å 

utføre skredfareutredninger. 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

Minst to kvalifiserte fagpersoner blir benyttet i 

oppdraget, en som utførende og en som 

sidemannskontrollør.  

De to påkrevde fagpersonene må ha minst 5 og 3 års 

netto erfaring med tilsvarende oppdrag, samt relevant 

utdannelse som definert i veilederen. Personell med 

mindre enn 3 års erfaring kan benyttes i oppdraget i 

tillegg til de to med påkrevd erfaring. 

Enkeltmannsforetak (ENK) kan oppfylle dette kravet 

ved å benytte et annet foretak, med nødvendig 

kompetanse, for sidemannskontroll. Hvert foretak må 

da fylle ut eget skjema. 

 

☒ 

 

☐ 

4 kvalifisert fagpersoner 

ble involvert som enten 

utførende eller 

sidemannskontrollør 

 

Foretaket har kunnskap om og tilgang på dynamiske 

skredmodeller der slike er kommersielt tilgjengelig. 

 

☒ 

 

☐ 

Ja, Sweco er kjent med og 

eier lisenser for 

modelleringsprogramvarer 

for alle skredtyper 

 

Foretaket har ansvarsforsikring som minst tilsvarer 

krav i NS 8401/8402 (prosjekterings- og 

rådgivningsoppdrag).  

 

☒ 

 

☐ 

 

 

 

 

Signatur:  Sted og dato:  

   

Trondheim, 24. juni 2022 

 

 

  

http://www.nve.no/
http://www.nve.no/
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23 Vedlegg 

 

Det leveres ett vedleggsdokument for hvert kartleggingsområde, og vedleggene er nummerert 

deretter (1, 2, 3 etc.). I hvert vedlegg inngår delene A-H som spesifisert under (for vedlegg 1). I 

tillegg er uavhengig kvalitetssikring av eksternt firma vedlagt. 

Vedlegg 1A – Bilder  

Vedlegg 1B – Helningskart  

Vedlegg 1C – Registreringskart  

Vedlegg 1D – Modelleringskart  

Vedlegg 1E – Faresonekart med hensyn til skog 

Vedlegg 1F – Skog med betydning for skredfare (gyldig kun for delområder Vike, Bogge, 

Meisalstranda, Solholmen og Svarthammaren-Opset) 

Vedlegg 1G – Faresonekart uten hensyn til skog (gyldig kun for delområder Vike, Bogge, 

Meisalstranda, Solholmen og Svarthammaren-Opset) 

Vedlegg H – Inngangsparametere for RAMMS modellering (gjelder snøskred, jordskred og 

flomskred)  

Vedlegg I – Detaljkvartærgeologisk kart fra NGU (gyldig kun for delområder Eikesdalen, Vistdalen 

og Eresfjord) 
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NOTAT  

OPPDRAG Skredfarekartlegging i Molde kommune  DOKUMENTKODE 10226654-RIGberg-NOT-008 

EMNE Uavhengig kvalitetssikring TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Norges vassdrags- og energidirektorat  OPPDRAGSLEDER Peder Eide Helgason  

KONTAKTPERSON Martine Sagen Slåtten SAKSBEHANDLER Astrid Lemme 

KOPI  ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført en uavhengig kvalitetssikring av Sweco sin skredfarekartlegging i Molde kommune. 
Skredfarekartleggingen inkluderer 16 delområder og 2 opsjonsområder.  

Rapporten fremstår stort sett som godt gjennomarbeidet. Det er store variasjoner innad i rapporten, både i forhold til 
språk og struktur, men også i hvilken grad vurderingene svarer ut krav iht. veileder. For mange delområder har vi kun 
små anmerkninger som vurderes å være lett å rette opp før endelig utsendelse, mens det for enkelte områder må 
gjøres en mer omfattende jobb for sørge for at vurderinger er iht. krav i veileder.  

 

1 Innledning 
Foreliggende notat gjelder uavhengig kontroll av følgende dokument: 

Dokumentnavn Dato/revisjon Utarbeidet av 

10224753_003_R01_A01_Skredfareutredning_
Molde_kommune 

Vedlegg 1-16 

17.12.2022/00 Sweco Norge AS v/Freddy 
Xavier Yugsi Molina, Fredrik 
Johannessen, Espen Eidsvåg, 
Sara Skutlaberg, Karoline 
Ertesvåg, Stefanie 
Steinemann, Runa Berstad 
Frengen, Øystein Strand 
Lohne  

 

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 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
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 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. 

2.1 Generelle kommentarer 

Sweco har utarbeidet en omfattende rapport for skredfarekartlegging av 16 delområder og to 
opsjonsområder i Molde kommune. I rapporten inngår de to opsjonsområdene i delområde 8 
(Eresfjord).  

Rapporten fremstår stort sett som godt gjennomarbeidet, men det er store variasjoner innad i 
rapporten. Variasjonene går hovedsakelig ut på hvordan teksten er bygget opp, hvordan det 
dokumenteres og argumenteres for de ulike skredtypene og generelt i hvilken grad utredningene 
svarer ut krav iht. veileder. Ulikhetene er med andre ord synlige både i hvordan grunnlag og 
registreringer rent teknisk brukes for å vurdere ulike typer skred og tilhørende faresoner, men også 
i forbindelse med struktur og språklige ferdigheter.  

Utredning av skredfare i flere av delområdene er meget gode, og svarer ut alle relevante krav iht. 
veilederen. Våre anmerkninger til disse delområdene går stort sett ut på at det ikke er oppgitt 
modelleringsparametere for hver enkelt skredbane, eller at det ikke er brukt 
topografiske/statistiske modeller for vurdering av utløp av snøskred – og det forventes at det vil 
være en enkel jobb å rette opp dette.  

Utredning av skredfare i andre delområder er rotete/ustrukturerte og mer eller mindre 
mangelfulle. Et fellestrekk for disse delområdene er at forholdsvis store deler av teksten brukes til å 
gjengi generelle krav i veileder eller utfordringer/usikkerheter knyttet til f.eks. terskelverdier for 
hva som defineres som løsneområder, istedenfor å beskrive de aktuelle forhold i 
fjellsiden/området. Her er det ofte heller ikke tilstrekkelig henvist til eller inkludert klima- og 
grunnlagsinformasjon i vurderingene, noe som bidrar til at noen av vurderingene ikke er godkjent 
eller har fått anmerkninger. I tillegg bærer mange av disse delområdene preg av manglende 
sidemannskontroll/gjennomlesning for å få rettet opp skrivefeil, gale henvisninger, osv. Disse 
«småfeilene» er stort sett ikke kommentert eller rettet opp, men det anbefales at det gjøres en 
nøye gjennomlesning for å gjøre innholdet mer forståelig og for å bedre helhetsinntrykket av 
rapporten.  

Rapporten er ikke enhetlig utformet, og det er ulikheter i blant annet kapittelrekkefølge, grad av 
dokumentasjon og begrunnelse for vurderinger, stil og utseende på tabeller og figurer. Terminologi 
varierer også noe fra delområde til delområde, for eksempel mellom «påvirkningsområde» til 
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«vurderingsområde». Ulikheter fra delområde til delområde ødelegger helhetsinntrykket av 
rapporten, og det blir åpenbart at det er ulike forfattere i ulike delområder. Vi anbefaler en ekstra 
gjennomlesning for å rette opp dette. For flere områder er heller ikke alle tegnforklaringer i figurer 
leselige. Dette må også rettes opp.  

Skogens betydning er stort sett vurdert og dokumentert for de ulike skredtyper. For de fleste 
områder vurderes ikke skogen å ha betydning for skredfaren, og det er derfor kun utarbeidet 
faresoner uten vegetasjon for to av delområdene. Vi stiller spørsmål ved om det burde være 
utarbeidet flere faresoner uten vegetasjon, da det i enkelte områder er beskrevet at skogen har 
stabiliserende effekt (særlig for jord- og flomskred), uten at det er tegnet egne faresoner for 
situasjon uten skog. 

Fotodokumentasjonen i rapporten er generelt svært god. Bildene, særlig oversiktsbildene, er til god 
hjelp for gi leser et inntrykk av områdene.  

Multiconsult har en del kommentarer og ønsker om presiseringer i forhold til enkelte temaer. En 
del punkter er markert med «ikke godkjent» (IG), disse må rettes opp før rapporten sendes ut i 
endelig utgave. En del punkter er godkjent med anmerkning (ANM), disse bør vurderes i revisjon. 
Eksempler på dette er typisk forklaringer som bør gjøres tydeligere. Kommentarer gitt som 
godkjent (OK) bør også vurderes i revisjon.  
 

Gjelder Kontrollstatus Beskrivelse 

Grunnlagsmateriale OK 
Grundig gjennomgått for hvert delområde. Hvordan 
grunnlagsdata brukes videre i vurderinger for de 
ulike delområdene er derimot varierende.  

Feltarbeid OK 
Utført av 6 personer over 11 dager = 66 feltdager. 
Utført i juni 2021, til fots og med drone. 

Klimadata OK 

Presentert klimadata fra ulike stasjoner, både 
kystnære og lenger innlands/i høyden. Det er 
skrevet en setning om generell usikkerhet i 
klimadata grunnet målestasjonenes beliggenhet og 
korte måleperioder.  Fremtidig klima er tatt med. 

For noen av delområdene er det gjort vurderinger 
ift. hvor relevante klimadataene vurderes å være, og 
dataene er inkludert i skredfarevurderinger der 
dette er naturlig/påkrevd. I andre delområder er 
ikke klimadataenes relevans diskutert, og det er kun 
gjort begrenset bruk av klimadataene.  

Skredhistorikk ANM 

Grundig gjennomgang av info fra både NVE sin 
skreddatabase, SVV kartdatabank, tidligere 
skredrapporter (oversendt av NVE) og kontakt med 
lokale ifbm befaring. Usikker om alle hendelser fra 
lokale informanter er med i registreringskartene. I 
mange av kapitlene er det flere kjente 
skredhendelser inkludert i teksten, men det er ikke 
lett å finne disse igjen i registreringskart. Hadde vært 
fint å få et ID-nummer med plassering av hendelsen i 
registreringskartene fra f.eks. 
skredhendelsestabeller i rapporten.  
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I den digitale leveransen (og i noen av 
registreringskartene) står det årstall på noen av de 
registrerte skredhendelsene, men ikke på alle. 
Hadde det gått an å anslå årstall der dette er ukjent, 
f.eks. at skredet gikk «før 1971»? 

Modellering IG 

Det kommer ikke frem i modellerings-vedleggene 
hvilke scenarioer (input-parametere) som er vist, og 
dette er heller ikke beskrevet i rapporten for de ulike 
løsneområdene. Dette er dermed avvik iht. krav i 
veilederen, som krever parameteroversikt for hvert 
enkelt skredløp. 

Steinsprang er modellert utelukkende i RF3D – 
Automatic Rapid Simulation. Det er ikke gitt noen 
forklaring på hvorfor det noen ganger modelleres 
med rektangulære og andre ganger med ellipsoide 
blokker.  
NB; Sjekk opp volum på modellerte blokker i de ulike 
parameter-tabellene for RF3D (ser ut til å være feil i 
flere tabeller der det er brukt rektangulære blokker). 

Jord-, flom- og sørpeskred er modellert i RAMMS 
Debris flow. Modelleringene fremstår stort sett som 
fornuftige sett i kombinasjon med vurderingene av 
input-parametere og diskusjon av resultater. Dersom 
det er større avvik for dette bemerket for de ulike 
delområdene. Det ser ut som om det konsekvent er 
brukt samme massetetthet på modellering av flom- 
og jordskred. Friksjonsparameterne er variert noe. 

Snøskred er utelukkende modellert i RAMMS 
Avalanche. For snøskred stiller veilederen krav til at 
det brukes både dynamiske og 
topografiske/statistiske modeller, evt. at avvik fra 
dette må begrunnes. Det er ikke brukt 
topografiske/statistiske modeller for noen av 
områdene. Dette må begrunnes eller suppleres for 
alle områder der snøskred er en reell skredprosess. 

For noen delområder er valg av modelleringsinput 
godt beskrevet og -resultater drøftet ift. hvor 
realistiske de vurderes å være. Disse 
beskrivelsene/vurderingene mangler for noen 
delområder, og modelleringene fremstår i disse 
områdene som noe vilkårlige.  

Registreringskart ANM 

Stort sett fine, men det skal ikke være elementer i 
tegnforklaringen som ikke er i kartet da det allerede 
er mye informasjon å ta inn for leser.  

Punkt- og linjesymboler bør generelt ligge over 
polygonene slik at de kommer tydeligere fram. 

Det er veldig vanskelig å se punktene som viser 
historiske skredhendelser (wms). Siden hendelsene 
og plasseringen av de er så viktige hadde det vært 
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bedre om man registrerte hendelsene i et eget lag 
der man kan gjøre symboliseringen 
større/tydeligere/lesbar. Videre burde de ulike 
hendelsene vært nummerert slik at man kunne lese 
om de ulike hendelsene f.eks. i en tabell under hvert 
delområde.  

Generelt er det et veldig stort antall infopunkter. 
Infopunktene er ikke nummerert, så leser får ingen 
informasjon fra disse punktene. Vi anbefaler å 
nummerere punktene, og gjengi informasjonen 
f.eks. i en tabell under hvert delområde. Eventuelt 
må de fjernes, for slik de er nå er de bare støy. I den 
digitale leveransen er det heller ikke knyttet 
informasjon til 1243 av 1316 av interessepunktene. 

Det er stor variasjon i hvor nøyaktig avgrensing av 
løsneområder er, særlig for steinsprang. I noen 
områder er det tegnet forholdsvis grovt rundt de 
mest åpenbare løsneområdene, mens i andre 
områder ser det ut til å være hundrevis av bittesmå 
løsneområder som må være tegnet inn i en ganske 
detaljert zoom-level. Dette gjør også noe med 
helhetsinntrykket av rapport og vedlegg.  

Faresoner ANM 

Faresoner er stort sett i orden, med løsneområder 
for dimensjonerende skredtype i overkant. Det 
finnes noen unntak, disse er kommentert i tabell for 
aktuelt delområde.  

I de fleste tilfeller ser faresonenes utstrekning 
tilsynelatende ut til å være fornuftig mtp. 
registreringer i kart og argumentasjon i rapport.   

Det er kun utredet faresoner uten vegetasjon for to 
områder (4 og 9), selv om det for flere andre 
områder også er vurdert at skog har en 
stabiliserende effekt/ betydning for skredfaren. 

I faresonekart uten vegetasjon for område 9 
(Vedlegg 9G) er det kun vist faresoner som endrer 
seg i en situasjon uten skog, og øvrige faresoner for 
området er ikke inkludert.  

På enkelte faresonekart er veger og elver mm. lagt 
oppå faresonene. Dette er uheldig, da det kan 
oppfattes som at disse elementene ikke ligger i 
faresone for skred. Så vidt vi vet er det kun FKB-data 
for boliger/bygninger som skal ligge oppå laget for 
faresonene. Resten skal være under.  

Symboler for dimensjonerende skredtype må tas 
med i figurer med faresoner presentert i rapporten. 

Skog OK Stort sett utredet for hver enkelt skredtype. 

Presentasjon tekst OK Generelt ryddig og fint presentert. Beskrivende 
figurer og mange gode bilder (med linjer, piler, osv.) 
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2.2 Vurdert delområde 1 – Setra 

som eksemplifiserer og visualiserer det som står 
skrevet i teksten.  

Noen avsnitt/setninger gjentar seg unødvendig 
mange ganger. Dette gjelder blant annet 
introduksjonsavsnittet til sørpeskred, setninger om 
NVEs veileder, og hvordan løsneområder for 
steinsprang er tegnet inn i reg.kart, som er gjentatt i 
nesten hvert delområde. Hva som defineres som et 
løsneområde for de ulike skredtypene er også 
tilstrekkelig at står kun én gang. Vurdere å flytte alle 
slike gjentakende setninger til generell del. 

Generelt ser det ut som om kapittelet «Hva er den 
samlede skredfaren» stort sett brukes til å 
oppsummere vurderinger, og ikke til å diskutere om 
det er områder der den samlede sannsynligheten er 
høyere enn for de enkelte skredtypene. Vi har for 
øvrig ikke bitt oss merke i noen områder der en økt 
samlet skredfare vurderes å være aktuelt.  

Det er registrert en del feil i rapporten, blant annet 
skrivefeil, grammatiske feil, gale henvisninger til 
tabeller og figurer og ufullstendige setninger. Dette 
er i liten grad kommentert, da det forventes at det 
gjøres en grundig egen-/sidemannskontroll før 
endelig ferdigstillelse av rapport med vedlegg.   

Tall og klammer i referanselisten bør stå på samme 
linje.  

Vedlegg OK Oversikts- og nærbilder med gode beskrivelser.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 4.3.1 OK Utredet iht. veileder 

Steinskred 4.3.2 OK Utredet iht. veileder. Nasjonale databaser 
for ustabile fjellparti og InSAR-data er ikke 
nevnt før i kap. 4.3.9. Dette er ikke noe 
must iht. veileder, men henvis gjerne til 
kap. 4.3.9. Det er ikke gitt 
volumestimater.  

Snøskred 4.3.3 ANM Gode beskrivelser. 
Veilederen stiller krav til at det brukes 
både dynamiske og 
topografiske/statistiske modeller, evt. at 
avvik begrunnes. Det er ikke brukt 
topografiske/statistiske modeller. Dette 
må begrunnes eller suppleres.  

Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
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2.3 Vurdert delområde 2 – Finnset  

skredbane. Endre «areal løsneområder» 
til «løsnevolum»?   

Sørpeskred 4.3.6 OK  

Jordskred 4.3.4 OK Det er nevnt potensielle løsneområder i 
teksten, disse bør vurderes å tas inn i 
registreringskart. 

Flomskred 4.3.5 ANM Ok beskrivelser, men løsneområdene som 
nevnes i teksten må inn i 
registreringskart. 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 1C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Historiske skredhendelser viser i 
tegnforklaring, men ikke i kart, det 
samme gjør «faremomenter». 

Modelleringsarbeider 1Da og 
1Db 

OK  

Faresonekart med 
skog 

1E OK Ta ut «andre faremomenter» fra 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 5.3.1 OK Utredet iht. veileder 

Steinskred 5.3.2 OK Utredet iht. veileder.  Nasjonale 
databaser for ustabile fjellparti og InSAR-
data er ikke nevnt før i kap. 5.3.9. Dette 
er ikke noe must iht. veileder, men henvis 
gjerne til kap. 5.3.9. 

Snøskred 5.3.3 ANM Gode beskrivelser. 
Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. 

Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
skredbane.  

Sørpeskred 5.3.6 OK  

Jordskred 5.3.4 OK  

Flomskred 5.3.5 ANM Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 
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Reg.kart 2C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, «faremomenter», rygg… 

Modelleringsarbeider 2Da, 
2Db og 

2Dd 

OK Mangler 2Dc? 

Faresonekart med 
skog 

2E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 
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2.4 Vurdert delområde 3 – Eikesdalen  

 
  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 6.3.1 OK Utredet iht. veileder.  

Steinskred 6.3.2 OK Utredet iht. veileder. Fint at nasjonale 
databaser for ustabile fjellparti og InSAR-
data er nevnt her.  

Snøskred 6.3.3 ANM Gode beskrivelser. 
Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. 

Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
skredbane.  

Sørpeskred 6.3.6 OK  

Jordskred 6.3.4 OK  

Flomskred 6.3.5 ANM Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 3.1C og 
3.2C 

ANM Det ser ut som om det har skjedd en 
forskyvning av registreringene på 3.2C.  

Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter», rygg… 

Modelleringsarbeider 3.1Da-
3.2Dd 

OK  

Bildevedlegg 3A OK Ett bilde pr. side. Vurdere å komprimere 
noe? Kluss i bildetekst på Figur 8. 

Faresonekart med 
skog 

3E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 
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2.5 Vurdert delområde 4 – Vike  

  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 7.3.1 OK Utredet iht. veileder.  

Steinskred 7.3.2 OK Utredet iht. veileder. Fint at InSAR-data er 
nevnt her.  

Snøskred 7.3.3 ANM Gode beskrivelser. 
Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. 

Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
skredbane. Her står det at mektighet 
løsneområde er 1-2 m mens i teksten står 
det 0,5 m. Oppdatere tabell (også 
volum)? 

Se også kolonne for Faresoner uten skog. 

Sørpeskred 7.3.6 OK  

Jordskred 7.3.4 OK I skråningen mellom vegen og hyttene 
916 og 918 er det markert «skog med 
betydning for skredfaren» i hele 
skråningen, selv om løsneområder for 
jordskred ikke er i hele skråningen. Kan 
utstrekningen av «skog med betydning for 
skredfaren» reduseres noe? 

Flomskred 7.3.5 ANM Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Effekt av skog  ANM Diskutert for hver enkelt skredtype. Se 
kolonne for Faresoner uten skog. 

Reg.kart 4C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet. 

Modelleringsarbeider 4D OK  

Faresonekart med 
skog 

4E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog 4G ANM Det ser ut til at faresonen helt i sør, med 
sannsynlighet 1/5000 og dim. skredtype 
snøskred, også er trukket lenger ut på 
dette kartet enn på Vedlegg 4E. Denne 
utvidelsen av faresonen er kommentert i 
rapporten (kap. 7.3.3), men skogen 
ovenfor er ikke markert som skog med 
betydning for skredfaren.  
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2.6 Vurdert delområde 5 – Bogge  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 8.3.1 ANM Savner beskrivelse av registrerte 
urmasser eller avløste blokker som 
defineres som potensielle løsneområder, 
for å forstå hvor store blokker som kan 
forventes å løsne. Det må dokumenteres 
hvordan de ulike faresonene «er fastsatt 
som et resultat av kartlegging i felt, faglig 
skjønn og modell- og kartstudier».  

Det er registrert lite (nesten ingen) 
steinsprangavsetninger i registreringskart. 
En mer detaljert beskrivelse/vurdering av 
hva som ligger til grunn for faresoner 
(særlig i vestlig del), må derfor gis.  

Stil/utseende på tabell som viser 
modelleringsparametere er annerledes 
enn i de tidligere kapitlene.  

Steinskred 8.3.6 OK Vurdert som ikke aktuell skredprosess.   

Snøskred 8.3.2 IG Vurderes til syvende og sist som en ikke-
aktuell skredprosess for Bogge, men på 
veien dit har vi en del 
spørsmål/kommentarer. 

Beskrivelse av (manglende) løsneområder 
bør flyttes til «Utredning av løsneområde 
og løsnesannsynlighet». I teksten står det 
at det ikke er «registrert noen 
løsneområder som har bratthet mellom 
30 og 55 grader». Det er likevel tegnet inn 
enorme løsneområder for snøskred, og 
modellert fra disse. Dette må begrunnes.  

Dersom det ikke vurderes å være reelle 
løsneområder for snøskred må dette 
dokumenteres/begrunnes (både 
terrengformer, klima, vegetasjon..). 
Dersom det konkluderes med at det ikke 
finnes reelle løsneområder for snøskred 
er det ikke nødvendig å utføre 
modellering eller videre utredning.  

Hva med det bratte partiet nedenfor/ved 
Svarthammaren, kan det være et 
potensielt løsneområde for snøskred?  

Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. 

Fint at et grovere helningskart vises i 
rapporten (Figur 104).  
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Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
skredbane.  

NB; det er benyttet «venstre og midtre 
del» for å beskrive et område, dette bør 
byttes ut med f.eks. «vestlig og 
sentrale/midtre».  

Sørpeskred 8.3.5 IG Her er det blandet inn en setning om at 
løsmassekart fra NGU må vurderes. Dette 
må fjernes.  

Det står at det er tegnet opp et område 
hvor det kan «tenkes ugunstige forhold 
med tanke på snøsamling enten i 
bekkeløp eller i forsenkninger i terrenget 
og samtidig forhold for vannmetning», og 
videre står det at det er modellert 
sørpeskred i RAMMS. Vi finner verken 
løsneområdet i registreringskart eller 
modelleringsresultatene fra RAMMS, og 
synes generelt at denne vurderingen er 
tynn og ikke iht. veileder.  

Jordskred 8.3.3 ANM Vurdert som ikke aktuell skredprosess. 
Det står at det under feltarbeid ikke er 
registrert noen områder som har 
potensiale for jordskred. Hva med 
skyggerelieff/skyggekart, flyfoto..? Synes 
utredningen er tynn mtp at grunnlag viser 
at det er løsmasser i forholdsvis bratte 
skråninger. 

Flomskred 8.3.4 IG Løsneområder, skredbaner og utløp er 
ikke beskrevet iht. veileder. Skogen 
vurderes å bidra til å redusere 
sannsynligheten for flomskred. Det er 
likevel ikke tegnet skog med betydning for 
faresoner, eller utarbeidet faresoner for 
situasjon uten skog.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. Modelleringsresultater 
er ikke diskutert. 

Effekt av skog  ANM Må oppklares om skred har betydning for 
skredfaren eller ei (se cellen ovenfor).  

Reg.kart 5.1C-
5.2C 

ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter», rygg… 
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Modelleringsarbeider 5.1Da-
5.2Dd 

ANM Se kommentarer for ulike skredtyper. 

Faresonekart med 
skog 

5E IG Det mangler løsneområde for steinsprang 
ved den nordligste faresonen ved 
Lauvhammaren. 
Det mangler løsneområde langs deler av 
Storhaugen og Vikahammaren. 

Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 

Presentasjon tekst  ANM Her må det tas en grundig 
gjennomlesning for å rette opp skrivefeil 
og setninger som kan misforstås. Dette 
gjelder generelt for hele kapittel 8. 
Uriktige/utydelige beskrivelser til både 
områder/skråninger (for eksempel at 
«fjellsiden er orientert mot sør-sørvest» 
stemmer ikke for det nordligste 
løsneområdet for snøskred), samt 
henvisning til tabeller, må rettes opp. Det 
står også at en tidligere historisk hendelse 
i området er tegnet opp i faresonekart. 
Dette må endres til registreringskart.  
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2.7 Vurdert delområde 6 – Ranvik 

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 9.3.1 OK Utredet iht. veileder.  

Steinskred 9.3.2 OK Utredet iht. veileder. Fint at InSAR-data er 
nevnt.  

Snøskred 

 

 

9.3.3 ANM For det meste godt utredet iht. veileder. 
Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller, og modelleringsparametere pr. 
skredbane.  

Uten skog vurderes det at snøskred kan 
ha noe lengre utløp. Iht. veileder skal det 
da utarbeides faresoner for skred uten 
skog. 

Sørpeskred 9.3.6 OK Ikke aktuell skredtype 

Jordskred 9.3.4 ANM Ingen av løsneområdene er undersøkt 
ifbm feltarbeid. Skog vurderes ikke å ha 
betydelig effekt på faresonene.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Flomskred 9.3.5 ANM Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Valgt å ikke tegne soner med lenger utløp 
for terreng uten skog, da øvrige soner 
vurderes å være konservative og 
dekkende også for terreng uten skog. Ok. 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype.  

Basert på vurderingene rundt skog og 
snøskred bør det vurderes om det er 
behov for å utarbeide faresoner uten 
skog.  

Reg.kart 6C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter», rygg… 

Modelleringsarbeider 6D OK 6Db (modellering snøskred) mangler 

Faresonekart med 
skog 

6E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  ANM Basert på vurderingene rundt skog og 
snøskred bør det vurderes om det er 
behov for å utarbeide faresoner uten 
skog. 
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2.8 Vurdert delområde 7 – Vistdalen 

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 10.3.1 IG Savner beskrivelse av sprekkesystemer, 
oppsprekkingsgrad, registrerte urmasser 
eller avløste blokker som defineres som 
potensielle løsneområder, for å forstå 
hvor store blokker som kan forventes å 
løsne. Utløpslengder er ikke diskutert, og 
det er ikke beskrevet hvordan 
modelleringsresultater er brukt. Det må 
dokumenteres hvordan de ulike 
faresonene «er fastsatt som et resultat av 
kartlegging i felt, faglig skjønn og modell- 
og kartstudier», da dette ikke kommer 
fram.  

Faresoner strekker seg en god del lenger 
ut enn registrerte steinsprangavsetninger. 
Hva er begrunnelsen for det? Det er 
registrert lite steinsprangavsetninger 
lengst sør i registreringskart. Det må gis 
en mer detaljert beskrivelse/vurdering av 
hva som ligger til grunn for faresoner i 
dette området.  

Stil/utseende på tabell som viser 
modelleringsparametere er annerledes 
enn i de tidligere kapitlene.  

Steinskred 10.3.4 OK Vurdert som ikke aktuell skredtype.  

Vis gjerne til kap. 10.3.10 der fjellpartiet 
beskrives nærmere.  

Snøskred 10.3.2 IG Som det står i rapporten er Vistdalen «10 
km lang og har vekslende terreng slik at 
områdene A-F også har noe forskjellige 
egenskaper med tanke på orientering, 
helning og dermed mulige utløp». 
Løsneområder er ikke beskrevet 
tilstrekkelig iht. veileder, ei heller 
skredløp. Det er registrert 
snøskredavsetninger, men disse er ikke 
omtalt i rapporten. Flere steder er disse 
avsetningene tegnet veldig store, mens 
det er veldig små eller ingen 
løsneområder for snøskred i terrenget 
ovenfor.  

Forventet snøakkumulasjon i de ulike 
løsneområdene må beskrives.  

Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. Modelleringsparametere er 
oppgitt som en total for alle 
løsneområder, ikke pr. skredbane.  
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Modelleringsresultater er til dels gjengitt, 
men det er ikke diskutert hvor 
realistiske/hvilken vekt man legger på 
resultatene.  

«Skred fra løsneområdene som med 
dagens forhold er dekket med skog, har 
kun liten effekt på lengste modellerte 
utløp.» - og det er derfor ikke tegnet 
faresoner uten skog? Skriv tydeligere.  

Sørpeskred 10.3.6 OK Vurdert som ikke aktuell skredtype.  

Jordskred 10.3.3 IG Det er noen gode beskrivelser av enkelt-
observasjoner og -hendelser, men det er 
likevel ikke tydelig for leser hvordan dette 
har resultert i de registreringene og 
vurderingene som er gjort. F.eks. står det 
at det er «observert utglidninger i øvre 
del av terrenget som kan knyttes til 
jordskred (rundt kote 750)» i område D. 
På registreringskart er det markert en del 
løsneområder i denne fjellsiden, men det 
er ikke beskrevet at det f.eks. forventes 
tilsvarende forhold (og skredaktivitet) i 
disse områdene som i området rundt kote 
750. Synes generelt at beskrivelsene er 
for vage og for generelle for et såpass 
stort område med varierende terreng. 
Dette gjelder både løsneområder, 
skredløp og utløp (eventuelle 
avsetninger). Dvs. at vi savner mer 
detaljert beskrivelse av de ulike delene av 
skråningen, slik at detaljgraden i 
kartleggingen kommer bedre frem. 

På vestsiden av dalen er det registrert 
jordskredhendelse, men det er ikke 
vurdert å være fare for jordskred i dette 
området. Hva er begrunnelsen for det? 

Siste avsnitt er ikke forenelig med 
faresonekart, da det står at jordskred ikke 
vil nå inn i kartleggingsområdet på 
delområdene B og D, men dette er jo de 
eneste områdene der det er tegnet 
faresoner for jordskred.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. Modellerte jordskred 
har lite trykk i møte med 
kartleggingsområdet. Hvordan tolkes 
disse resultatene opp mot de vurderte 
faresonene?  

Vanskelig å lese/tyde Figur 139.  
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Flomskred 10.3.5 IG Potensielle løsneområder ikke beskrevet 
iht. veileder. Det er kun tegnet ett 
løsneområde for flomskred, selv om det i 
rapporten står at «Det er identifisert to 
bekker som er vurdert som utsatt for 
flomskred i Vistdalen på delområde C (på 
Stua, Halsen, Knausan), delområde D 
(Andersbakken) og delområde E 
(Blomsteren).» 

Skredløp må også beskrives, også mtp. 
medriving.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. Det står at det er 
modellert for to løsneområder, men i 
vedlegg er det bare ved Stua.  

Hva med faresoner uten skog? 

Effekt av skog  ANM Diskutert for hver enkelt skredtype (dog 
litt uklart).  

Basert på vurderingene rundt jordskred 
og flomskred bør det vurderes om det er 
behov for å utarbeide faresoner uten 
skog.  

Reg.kart 7C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene.  

Ikke samsvar med alle 
faresoner/dim.skredtype og 
løsneområder. 

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser og de fleste 
«faremomenter».  

Modelleringsarbeider 7.1Da-
7.8Dd 

OK En del av vedleggene kan tas vekk da de 
ikke viser noen modell-resultater.  

Bildevedlegg 7A OK Stort sett ett bilde pr. side. Vurdere å 
komprimere noe? Et bilde mangler 
bildetekst. Kunne med fordel blitt satt inn 
flere bilder.  

Faresonekart med 
skog 

7E ANM Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Mangler løsneområde for 
flomskredfaresonen ved Andersbakken. 

Faresoner uten skog  ANM Ikke utarbeidet.  Basert på vurderingene 
rundt jordskred og flomskred bør det 
vurderes om det er behov for å utarbeide 
faresoner uten skog. 
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2.9 Vurdert delområde 8 – Eresfjord (inkl. to opsjonsområder; Eresfjord nord og Eresfjord 
sør) 

Presentasjon tekst  ANM Bærer noe preg av en siste 
gjennomlesning, da teksten er litt 
ustrukturert og det er en del gjentakelser. 
Blant annet er kapittel-rekkefølgen ikke 
som i de andre områdene, figurer er 
utydelige, og tegnforklaringer avviker fra 
standarden brukt i de andre kapitlene.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 11.3.1 OK Mange gode beskrivelser i rapporten og 
generelt utredet iht. veileder. Likevel 
noen kommentarer når det kommer til 
registreringer og faresoner: 
Noen steder, f.eks. Bjørbakken, har 
faresonene (særlig 1/100) større 
utbredelse enn registreringskartet skulle 
tilsi. Og bl.a. i nordvestlig del av 
kartleggingsområdet er det faresoner for 
steinsprang der det ikke er verken 
løsneområder eller 
modelleringsresultater som viser at det er 
mulig.   

Steinskred 11.3.2 OK Utredet iht. veileder, men ikke nevnt noe 
om InSAR eller nasjonale databaser for 
ustabile fjellparti. 

Snøskred 11.3.3 ANM Mange gode beskrivelser. Mangler noe på 
beskrivelse av terrengformer og 
akkumulasjonspotensial ift. de ulike 
løsneområdene.  

Det kommer ikke fram om det er sett på 
«været som var» før (de nyeste) 
registrerte skredhendelsene. Dette kunne 
gitt nyttig informasjon i forhold til 
værsystemer som fører til snøskred i 
området. 

Bra med forsøk på modellkalibrering!   
Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. 

Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
skredbane. Med ca. 200 løsneområder og 
store variasjoner i areal og forventet 
løsnevolum må dette med for de 
løsneområdene man velger å modellere 
fra.  
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Sørpeskred 11.3.6 OK  

Jordskred 11.3.4 ANM Står i rapport at det kun er mellom 
Nauste og Hagen at jordskred langs bratte 
fjellsider er aktuelt. Dette samsvarer ikke 
med registreringskart der det også andre 
steder er tegnet løsneområder i bratt 
terreng.  

I tabell 76 er det mange jordskred-
hendelser. Dersom disse tolkes å være 
noe annet må dette komme fra. Vi finner 
ingen tolkninger rundt disse hendelsene i 
rapporten, og så vidt vi kan se ikke i 
reg.kart heller.  

Det er nevnt «stabiliserende vegetasjon» 
ifbm vurdering av jordskred fra 
løsmasseskråninger i dalbunnen. Vurder 
om det skal tegnes faresoner uten skog.  

Flomskred 11.3.5 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Skredhistorikk  OK Veldig mange historiske hendelser. Fint at 
dette er tatt med i tabell. Anbefaler å 
sortere tabell etter f.eks. årstall. I tillegg 
hadde det vært lettere for leser å «bruke» 
hendelsene dersom de var nummerert og 
vist med nummer i reg.kart. 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Bildevedlegg 8A OK Mange gode bilder. Kan man få til 2 bilder 
pr. side for å korte ned vedlegg? Er mye 
«hvitt ark» pr side.  

Reg.kart 8C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter», rygg… 

Modelleringsarbeider 8D OK Ta ut vedlegg som ikke viser 
modelleringsresultater. 

Faresonekart med 
skog 

8E IG Det har skjedd en forskyvning på vedlegg 
som må rettes opp. 8.1E mangler 
kartleggings- og påvirkningsområde, og 
også noen symboler for jordskred som 
dim. skredtype.  
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2.10 Vurdert delområde 9 – Meisalstranda 

Øvre grense for faresoner er tegnet grovt 
inn, og kommer flere steder ovenfor de 
registrerte løsneområdene (altså at det 
ikke er registrert løsneområder overalt 
hvor det er faresoner).  

Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 12.3.1 OK Det står at det ikke er registrert hendelser 
i området tidligere, men strengt tatt er 
det tatt med 2 hendelser i kap. 12.2.3 
(dog ser det ut til å være fra skjæring). 
Bør nevnes siden leser har dette ferskt i 
minne.   

Står at det er forsøkt å finne avsetninger, 
men resultatet av forsøkene kommer ikke 
fram i rapporten.  

Steinskred 12.3.5 OK Ikke aktuell 

Snøskred 12.3.2 IG Ikke utredet iht. veileder.  

Finner ikke områdene «sør for 
Meisalfjellet brattere noen mindre 
områder som vender mot sørøst med 
bratthet opp til 35 grader». Er disse 
områdene vurdert å være løsneområder?  

Det står at det er utført modellering av 
ulike løsneområder i sørøstre del, men 
vedlegg og konklusjoner viser at det også 
er modellert skred i nordvestre del.  

Ut ifra tilgjengelige helningskart (1x1 og 
10x10 m oppløsning), ser ikke det største 
løsneområdet som er tegnet inn i 
nordvestre del ut til å være reelt. Dette 
løsneområdet danner grunnlag for 
faresoner. Løsneområdet og skredbane er 
ikke beskrevet, og 
modelleringsresultatene er ikke diskutert. 
Her må det gis bedre argumentasjon 
dersom disse faresonene skal beholdes. I 
argumentasjonen bør det inkluderes en 
beskrivelse av hvilke scenarioer som gir 
løsnevolum på 40 000 m3 (?) fra dette 
stedet.  
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Nedbørsmengder må trekkes inn i 
vurderinger.  

Vurderingen om at skogen er for tett for 
utløsning av snøskred i sørøstlig del burde 
strengt tatt kommet i kapittelet om 
løsneområder.  

Mangler bruk av topografiske/statistiske 
modeller. 

Modelleringsparametere er oppgitt som 
en total for alle løsneområder, ikke pr. 
skredbane. Om modelleringsresultater er 
representative er ikke diskutert.  

Sørpeskred 12.3.6 IG Dersom påvirkningsområdet hadde blitt 
utvidet opp til vannskillet er det 
potensielt terrengformer som kan initiere 
løsneområder. Dette vurderes på ny. Slik 
argumentasjonen er nå er ikke iht. 
veileder. 

Jordskred 12.3.3 IG Ikke iht. veileder.  

Stusser på beskrivelsen som sier at 
fjellsiden «går i sprang med bratte kanter 
med flatere partier innimellom». På 
helningskartet (9B) ser fjellsiden ganske 
jevn ut.  

Motsigelser i forhold til beskrivelser av 
løsmassemektighet.  

Det står at skogen har «en viss 
stabiliserende effekt på løsmassedekket». 
Hvor da? Kun øst for Fredsvik, siden dette 
er det eneste stedet det er tegnet 
faresoner uten skog?  Vurder om det skal 
tegnes mer faresoner uten skog. 

Historiske jordskredhendelser har nådd 
ned i kartleggingsområdet tidligere 
(Fredsvik er nevnt, men hva med 
Kvennset?).  Dersom disse tolkes å være 
noe annet må dette komme fram. Det må 
evt. diskuteres/begrunnes bedre hvorfor 
dette ikke lenger vurderes å være aktuelle 
skredprosesser. Vi finner ingen tolkninger 
rundt disse hendelsene i rapporten, og så 
vidt vi kan se ikke i reg.kart heller.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 
Modelleringsparametere må begrunnes 
og -resultater diskuteres. Det er 
tilsynelatende stor løsmassemektighet i 
øst, hva er grunnen til at løsnemektighet 
er satt til 1-2 m?  
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2.11 Vurdert delområde 10 – Midsund 

Flomskred 12.3.4 IG Ikke utredet iht. veileder. Det mangler 
generelt tilstrekkelige beskrivelser av 
løsneområder, skredløp og utløp.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane.  
Modelleringsparametere må begrunnes 
og -resultater diskuteres 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 9C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er veldig 
vanskelig å se. Hendelsene beskrevet i 
rapporten er ikke å finne igjen i reg.kart.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter», rygg… 

Modelleringsarbeider 9D ANM Se kommentarer for de ulike skredtypene.  

Faresonekart med 
skog 

9E IG Faresoner for jordskred er ikke iht. 
vurderinger/konklusjon i rapporten. 

Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog 9G ANM I Vedlegg 9G er det kun vist faresoner 
som endrer seg i en situasjon uten skog, 
og øvrige faresoner for området er ikke 
inkludert.  

Presentasjon 
tekst/figurer 

 ANM Noe ustrukturert og stedvis utydelig tekst.  

Vanskelig å lese tegnforklaringer på 
figurer, og tegnforklaringene har en 
annen stil enn i de fleste andre kapitlene.  

Noen referanser er gulet ut i teksten.  

Tekst som er limt inn angående 
berggrunn bør ha samme font/farge som 
resten av teksten.  

Mangler stedsnavn i oversiktskart.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 13.3.1 OK Utredet iht. veileder. Ryddig og veldig bra. 

Steinskred 13.3.2 OK Utredet iht. veileder. Ryddig og veldig bra. 
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2.12 Vurdert delområde 11 – Ræstad 

Snøskred 13.3.3 OK Fint utredet. 

Sørpeskred 13.3.6 OK Ikke aktuell 

Jordskred 13.3.4 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Flomskred 13.3.5 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. Modelleringsresultater 
ikke vist. 

Tabell-tekst for Tabell 106 er feil. 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 10C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter».. 

Modelleringsarbeider 10D OK  

Faresonekart med 
skog 

10E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 

Presentasjon 
tekst/figurer 

 OK Kunne med fordel vært flere stedsnavn på 
oversiktskart for å gjøre det lettere for 
leser å følge vurderingene.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 14.3.1 OK Utredet iht. veileder. Ryddig og veldig bra. 

Steinskred 14.3.2 OK Utredet iht. veileder. Ryddig og veldig bra. 

Snøskred 14.3.3 ANM Utredet iht. veileder. Eneste avvik er at 
det ikke er gitt modelleringsparametere 
for hver enkelt skredbane og at det ikke 
er brukt topografisk/statistisk 
modellering. 

Sørpeskred 14.3.6 OK Ikke aktuell 

Jordskred (og mindre 
flomskred) 

14.3.4 ANM Utredet iht. veileder.  
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2.13 Vurdert delområde 12 – Solholmen 

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Flomskred  ANM Mindre flomskred dekkes av kapittel 
14.3.4.  

Det er ikke registrert noen løsneområder 
for flomskred. Om løsneområdene 
vurderes å være sammenfallende for de 
to skredtypene kommer ikke tydelig fram.  

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 11C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter».. 

Modelleringsarbeider 11D OK  

Faresonekart med 
skog 

11E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 15.3.1 IG Utredning ikke tilstrekkelig iht. veileder. 

Det er ikke beskrevet hvor de ulike 
løsneområdene er, hvilke høyde og 
utstrekning de har, etc. Skredbaner og 
utløp er heller ikke tilstrekkelig beskrevet.  

Det må beskrives hvordan kartlegging i 
felt, faglig skjønn, modell- og kartstudier 
ligger til grunn for vurderinger/faresoner. 

Faresoner går langt utover registrerte 
avsetninger, dette må begrunnes.  

Steinskred 15.3.6 OK Ikke aktuell skredtype 

Snøskred 15.3.2 IG Vurdert som ikke aktuell skredprosess, 
men 
beskrivelser/argumenter/vurderinger er 
generelt sett for vage, og ikke tilstrekkelig 
iht. veileder.  

Hva med potensielle løsneområder lenger 
oppe i fjellsiden, ovenfor 
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påvirkningsområdet (sørsiden av 
Rongkallheia), er det gjort en vurdering av 
dette området? Går det evt. an å gjøre en 
rask modellering for å avkrefte at 
eventuelle snøskred når ned i 
kartleggingsområdet? Eventuelt må det 
begrunnes for at det er klima som gjør 
snøskred til en ikke-aktuell skredtype.  

Sørpeskred 15.3.5 IG Sannsynlighet vurdert å være <1/5000.  

«Basert på all informasjon om Solholmen 
forventes det ikke noen steder større 
volum av vannmettet snø inn i 
kartleggingsområdet». Hvilken 
informasjon det er snakk om må 
gjengis/refereres til og brukes som 
argumentasjon. Utredningen vurderes å 
være for enkel/overfladisk, særlig mtp. at 
det tilsynelatende har gått et sørpeskred 
en kilometer lenger nord (hendelse 1850). 

Utredning ikke tilstrekkelig iht. veileder.  

Jordskred 15.3.3 IG Utredning ikke tilstrekkelig iht. veileder.  

Modelleringsresultater ikke vist. Mangler 
modelleringsparametere for hver enkelt 
skredbane (siden vi ikke ser 
modelleringsresultatene vet vi ikke hvor 
mange skredbaner som er modellert).  

Flomskred 15.3.4 IG Utredning ikke tilstrekkelig iht. veileder. 

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Skog vurderes å ha betydning. Ikke 
utarbeidet faresoner uten skog.  

Effekt av skog  ANM Ikke diskutert for jordskred 

Reg.kart 12C IG Det mangler løsneområde for jordskred, 
som er dim.skredtype ved Sølvika i sør.  

Det mangler løsneområder for 
steinsprang enkelte steder der det er 
tegnet faresoner med steinsprang som 
dim.skredtype.  

Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter».. 
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2.14 Vurdert delområde 13 – Nord-Heggdal 

Modelleringsarbeider 12D OK  

Faresonekart med 
skog 

12E IG Se kommentarer om manglende 
løsneområder under Reg.kart. Tegn inn 
løsneområder, eller reduser faresoner.  

Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Fint at det er tatt med symboler for 
dim.skredtype i Figur 244.  

Faresoner uten skog  IG Vurdert som ikke relevant. Se kommentar 
under flomskred.  

Presentasjon 
tekst/figurer 

 ANM Generelt lite struktur i teksten, og det er 
vanskelig å henge med. Det fremstår 
tidvis vilkårlig hvilke overskrifter de ulike 
observasjonene/vurderingene faller inn 
under.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 16.3.1 OK Utredet iht. veileder. Ryddig og veldig bra. 

Steinskred 16.3.2 OK Utredet iht. veileder.  

Snøskred 16.3.3 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Sørpeskred 16.3.6 OK Ikke aktuell 

Jordskred 16.3.4 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Flomskred 16.3.5 OK Vurderes som ikke-aktuell og/eller er 
tilstrekkelig dekket av vurderingen for 
jordskred.  

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 13C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter».. 

Modelleringsarbeider 13D OK  
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2.15 Vurdert delområde 14 – Klauset 

 

2.16 Vurdert delområde 15 – Svarthammaren-Opset 

Faresonekart med 
skog 

13E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Ikke relevant 

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 17.3.1 OK Utredet iht. veileder.  

Steinskred 17.3.2 OK Ikke aktuell  

Snøskred 17.3.3 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Sørpeskred 17.3.6 OK Ikke aktuell 

Jordskred 17.3.4 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Flomskred 17.3.5 OK Ikke aktuell 

Effekt av skog  OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 14C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser og de fleste 
«faremomenter». 

Modelleringsarbeider 14D OK  

Faresonekart med 
skog 

14E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog  OK Faresonene for jordskred er til en viss 
grad betinget av dagens skogforhold, men 
det er argumentert for at faresonene 
vurderes å være gyldige for både 
situasjon med dagens vegetasjonsforhold 
og ved et eventuelt frafall av skog. Ok.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 



Skredfarekartlegging i Molde kommune   multiconsult.no 

Uavhengig kvalitetssikring 

 

10226654-RIGberg-NOT-008 21. januar 2022 / Revisjon 00 Side 28 av 30 

Steinsprang 18.3.1 IG Det er ikke beskrevet hvor de ulike 
løsneområdene er, hvilke høyde og 
utstrekning de har, etc. Skredbaner og 
utløp er heller ikke tilstrekkelig beskrevet.  

Det må beskrives hvordan kartlegging i 
felt, faglig skjønn, modell- og kartstudier 
ligger til grunn for vurderinger/faresoner. 

Steinskred 18.3.4 OK Ikke aktuell skredtype 

Snøskred 18.3.2 ANM Vanskelig å følge med på vurderingen, 
bl.a. pga. dårlig struktur, ufullstendige 
setninger og ukorrekt grammatikk. Dette 
delkapittelet må gjennomgå 
sidemannskontroll. Med litt godvilje 
vurderes likevel vurderingene å 
tilfredsstille krav i veileder, selv om 
beskrivelser av løsneområder og tenkelige 
værsituasjoner som kan føre til skred er 
vage..    

Sørpeskred 18.3.6 OK Sannsynlighet vurdert å være <1/5000.  

Jordskred 18.3.3 OK Det er vanskelig å følge med på 
vurderingen da den både er ustrukturert 
og innehar en del setninger som 
grammatisk sett ikke er riktige. 
Vurderingen vurderes likevel å være 
tilstrekkelig nok til å slå fast at 
sannsynligheten for jordskred er <1/5000.   

I rapporten står det at «skog vurderes å 
ha en viss stabiliserende effekt på 
løsmassedekket.» Da bør det vurderes å 
utarbeide faresoner uten skog.  

Flomskred 18.3.5 OK Ustrukturert og delvis gjentakende 
og/eller motsigende. Sannsynlighet 
vurderes å være <1/5000. 

Effekt av skog  OK  

Reg.kart 15C IG Det mangler løsneområder for 
steinsprang enkelte steder der det er 
tegnet faresoner med steinsprang som 
dim.skredtype.  

Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter».. 
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2.17 Vurdert delområde 16 – Lunheim 

Modelleringsarbeider 15D OK  

Faresonekart med 
skog 

15E IG Se kommentarer om manglende 
løsneområder under kolonne for Reg.kart. 
Tegn inn løsneområder, eller reduser 
faresoner.  

Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Fint at det er tatt med symboler for 
dim.skredtype i Figur 278.  

Faresoner uten skog  ANM Vurder om dette må utarbeides siden 
skog er vurdert å ha stabiliserende effekt 
(jordskred).   

Presentasjon 
tekst/figurer 

 ANM Det mangler oversiktskart med stedsnavn.  

Generelt lite struktur i teksten, og det er 
vanskelig å henge med. Et eksempel er i 
de de to påfølgende setningene, som i 
rapporten står (tilsynelatende) vilkårlig 
plassert i samme avsnitt; «For området 
Svarthammeren er skog av en slik 
mektighet helt opp til toppen av fjellsiden 
for vestre del av området at det ikke 
vurderes som sannsynlig at løsneområder 
eksisterer med dagens situasjon. Det er 
modellert med ulike løsnehøyder opp til 
1,5meter tykkelse.» Det fremstår tidvis 
vilkårlig hvilke overskrifter de ulike 
observasjonene/vurderingene faller inn 
under. Noen setninger gir ikke mening.  

Gjelder Avsnitt Kontrollstatus Beskrivelse 

Steinsprang 19.3.1 OK Utredet iht. veileder.  

Steinskred 19.3.2 OK Utredet iht. veileder – vurdert 
sannsynlighet <1/5000 

Snøskred 19.3.3 ANM Utredet iht. veileder.  

Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Sørpeskred 19.3.6 OK Ikke aktuell 

Jordskred 19.3.4 OK Vurderes som lite aktuell. Eventuelle 
skred vil kanaliseres og opptre som 
flomskred. 

Flomskred 19.3.5 ANM Utredet iht. veileder.  
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Mangler modelleringsparametere for hver 
enkelt skredbane. 

Effekt av skog OK Diskutert for hver enkelt skredtype 

Reg.kart 16C ANM Infopunkter ikke nummerert, og det er 
ikke gitt tabell eller lignende som viser 
hva som er registrert i de ulike punktene. 

Historiske hendelser (wms) er ikke 
synlige.  

Ta ut elementer fra tegnforklaring, som 
ikke er vist i kartet, bl.a. historiske 
skredhendelser, de fleste 
«faremomenter».. 

Modelleringsarbeider 16D OK 

Faresonekart med 
skog 

16E OK Ta ut elementer som ikke er tegnet i kart 
fra «andre faremomenter» i 
tegnforklaring. 

Faresoner uten skog OK Ikke relevant 
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