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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. Kartleggingen vil også gi bedre grunnlag for vurdering av 
sikringstiltak.

Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover, 
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred.  Det er 
utarbeidet lister med geografiske områder som prioriteres for kartlegging av fare for skred i bratt terreng 
ved eksisterende bebyggelse.

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

I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, 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 kartlegges.

Oslo, februar 2016 

Anne Britt Leifseth Eli K. Øydvin

Avdelingsdirektør Seksjonssjef
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Sammendrag 
På oppdrag for NVE har Skred AS med Asplan Viak som underleverandør, utført 
skredfarekartlegging for følgende områder i Rauma kommune: 

- Voll 
- Innfjorden 
- Åndalsnes-Sogge-Nesstranda 
- Marstein 
- Verma 
- Melbø 
- Breivika-Hegerholm 
- Mittetdalen 

Det er utarbeidet faresoner for skred i henhold til kravene i TEK10, for følgende 
sikkerhetsklasser for skred: S1, S2 og S3. Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for 
skred er hhv. 1/100, 1/1000 og 1/5000. Kravene i TEK10 omfatter følgende skredtyper i bratt 
terreng: 

- Snøskred (inklusive sørpeskred) 
- Steinsprang (utfallsvolum <100 m3).  
- Løsmasseskred (flomskred og jordskred) 

Steinskred og fjellskred (volum ≥100 m3) er en reel fare i Romsdalen. En vurdering av dette 
ligger utenfor omfanget av denne rapporten. Det samme gjelder kvikkleireskred. Flom som 
sekundæreffekt av skredhendelser er vurdert, men det er ikke tegnet faresoner. 

Faresoner for skred er utarbeidet på bakgrunn av følgende arbeid:  

1) Innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identif isere 
potensielle fareområder. 

2) Feltarbeid for å undersøke forhold som har betydning for skredutløsning og 
rekkevidde i de skredutsatte områdene. 

3) Vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene.  

Mange av de vurderte fjellsidene har komplekse skredfaglige problemstillinger. 
Dimensjonerende skredtype varierer mellom kartleggingsområdene og langs hver enkelt 
fjellside. I områdene Nesstranda-Åndalsnes-Sogge og Marstein, er snøskred og skredvind 
dimensjonerende skredtype nedenfor de større gjelene og steinsprang nedenfor de 
konvekse partiene i de bratte fjellsidene. Der det bratte løsmasseskråninger med skog, er 
løsmasseskred dimensjonerende skredtype. Det gjelder deler av områdene Mittetdalen, 
Verma, Voll, Innfjorden, Breivika-Hegerholm samt området ved Nesstranda.  

Det er skog i nesten alle fjellsider med terrenghelning på 30-40°. Sannsynligheten for 
utløsning av snøskred er derfor begrenset. Skogen reduserer også sannsynligheten for 
utløsning av løsmasseskred. Ved flatehogst av større areal i terreng brattere enn 30°, kan 
snøskred bli dimensjonerende skredtype i flere områder. Samtidig vil sannsynligheten for 
utløsning av løsmasseskred øke. Skogsveger med dårlig håndtering av overvann, vil også 
føre til økt sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred. Vi anbefaler derfor å regulere 
skogsdriften i potensielle utløsningsområder for snøskred og løsmasseskred.  



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  3/69 
 

Innhold 
1 Innledning ..................................................................................................................7 
1.1 Bakgrunn .....................................................................................................................7 
1.2 Mål...............................................................................................................................7 
1.3 Forbehold og avgrensninger ........................................................................................8 
1.4 Om de vurderte skredtypene........................................................................................9 
1.5 Effekt av skog ............................................................................................................10 
1.6 Metodikk for faresonekartleggingen ...........................................................................10 

2 Generelt om områdene ............................................................................................11 
2.1 Klima .........................................................................................................................11 
2.2 Terrengmodell............................................................................................................12 

3 Voll ............................................................................................................................13 
3.1 Grunnlag ....................................................................................................................14 
3.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................14 
3.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................18 

4 Innfjorden .................................................................................................................21 
4.1 Grunnlag ....................................................................................................................23 
4.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................24 
4.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................25 

5 Melbø ........................................................................................................................28 
5.1 Grunnlag ....................................................................................................................29 
5.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................30 
5.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................31 

6 Breivika-Hegerholm .................................................................................................33 
6.1 Grunnlag ....................................................................................................................34 
6.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................35 
6.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................36 

7 Verma .......................................................................................................................39 
7.1 Grunnlag ....................................................................................................................41 
7.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................42 
7.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................43 

8 Marstein ....................................................................................................................46 
8.1 Grunnlag ....................................................................................................................49 
8.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................49 
8.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................51 

9 Mittetdalen ................................................................................................................53 
9.1 Grunnlag ....................................................................................................................55 
9.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................55 
9.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................56 

10 Nesstranda-Åndalsnes-Sogge ................................................................................59 
10.1 Grunnlag ....................................................................................................................62 
10.2 Beskrivelse av området ..............................................................................................63 
10.3 Vurdering av skredfare...............................................................................................65 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  4/69 
 

11 Referanseliste ..........................................................................................................68 

 

Figurer 
Figur 1: Oversiktskart med de vurderte områdene i Rauma kommune. Bakgrunnskart © 

Kartverket, www.kartverket.no. ...................................................................................8 

Figur 2: Normalverdier for nedbør og temperatur i perioden 1961-1990. Temperatur og 
nedbør for *61350 Åndalsnes er interpolert. Data fra eklima.met.no. ........................11 

Figur 3: Kart over Voll. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no...............................13 

Figur 4: Bilde av fjellsiden nord for Venås. Skredskadet skog, blant annet langs blå pil, viser 
hyppige snøskred fra utløsningsområdet indikert med blå ring. .................................15 

Figur 5: Bilde av fjellsiden sør for Voll. I området vist med svart ovalt omriss, kan det 
forventes hyppige utfall av steinblokker. Nedenfor dette området er det indikasjoner 
på flere relativt ferske løsmasseskred langsetter ravinene. .......................................16 

Figur 6: Oversiktskart over Innfjorden. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no. ......21 

Figur 7: Bilde av terrenget fra Griset til Røysan. ...................................................................22 

Figur 8: Bilde av terrenget fra Røysan til Bø. ........................................................................22 

Figur 9: Bilde av terrenget fra Skjelbostad til Set. .................................................................23 

Figur 10: Kart over Melbø. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no. ........................28 

Figur 11: Bilde av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet Melbø. .........................................29 

Figur 12: Kart over området Breivika-Hegerholm på nordsiden av Isfjorden. Bakgrunnskart © 
Kartverket, www.kartverket.no. .................................................................................33 

Figur 13: Bildet viser den vestlige delen av kartleggingsområdet Breivika-Hegerholm. .........34 

Figur 14: Bilde av den østlige delen av Breivika-Hegerholm. ................................................34 

Figur 15: Kart over området Verma. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no. .........39 

Figur 16: Bilde av østsiden av dalen ved kartleggingsområdet Verma. .................................40 

Figur 17: Bilde av vestsiden av kartleggingsområdet Verma.................................................40 

Figur 18: Kart over området Marstein. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no. ......46 

Figur 19: Bilde av en del av den østlige dalsiden ved Marstein. ............................................47 

Figur 20: Bilde av den nordvestlige dalsiden i området Marstein. .........................................48 

Figur 21: Bilde av den sørvestlige dalsiden i området Marstein. ...........................................48 

Figur 22: Kart over området Mittetdalen. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no. ..53 

Figur 23: Bilde av den sørlige delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet i Mittetdalen.
 .................................................................................................................................54 

Figur 24: Bilde av den nordlige delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet i Mittetdalen.
 .................................................................................................................................54 

Figur 25: Kart over områdene Nesstranda og Åndalsnes-Sogge. Bakgrunnskart © Kartverket, 
www.kartverket.no. ...................................................................................................59 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  5/69 
 

Figur 26: Bilde av Nesstranda og fjellsiden ovenfor. .............................................................60 

Figur 27: Bilde av den nedre delen av fjellsiden mellom Åndalsnes og Halsa. ......................60 

Figur 28: Bilde av fjellsiden mellom boligfeltet Neshagen og Nesaksla. ................................61 

 

Tabeller 
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 

byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2015). .................................................................7 

Tabell 2: Ekstremnedbør (mm) over et døgn for representative returperioder, samt maksimal 
registrert snødybde for utvalgte met.no stasjoner rundt de vurderte områder. Data fra 
eklima.met.no............................................................................................................12 

Tabell 3: Utvalgte GPS punkt i Voll. For plassering av punktene, se Kartbilag 9. ..................14 

Tabell 4: Registrerte skredhendelser i Voll. For omtrentlig plassering av hendelsene, se 
Kartbilag 9. ................................................................................................................17 

Tabell 5: Typiske verdier anvendt i RAMMS for utløpsberegning av snøskred......................18 

Tabell 6: Anvendte parametersett i RAMMS. Til beregning av utbredelse av sørpeskred er 
det anvendt erfaringsverdier. .....................................................................................20 

Tabell 7: Utvalgte GPS punkt i Innfjorden. For plassering av punktene, se Kartbilag 9. ........23 

Tabell 8: Registrerte skredhendelser i Innfjorden. For omtrentlig plassering av hendelsene, 
se Kartbilag 8. ...........................................................................................................25 

Tabell 9: Utvalgte GPS punkt i Melbø. For plassering av punktene, se Kartbilag 9. ..............29 

Tabell 10: Utvalgte GPS punkt i Breivika-Hegerholm. For plassering av punktene, se 
Kartbilag 9. ................................................................................................................35 

Tabell 11: Registrerte skredhendelser i området Breivika-Hegerholm. For plassering av 
hendelsene, se Kartbilag 9. .......................................................................................36 

Tabell 12: Utvalgte GPS punkt i Verma. For plassering av punktene, se Kartbilag 9. ...........41 

Tabell 13: Registrerte skredhendelser i Verma. For omtrentlig plassering av hendelsene, se 
Kartbilag 9. ................................................................................................................43 

Tabell 14: Utvalgte GPS punkt i Marstein. For plassering av punktene, se Kartbilag 9. ........49 

Tabell 15: Registrerte skredhendelser i Marstein. For omtrentlig plassering av hendelsene, 
se Kartbilag 9. ...........................................................................................................50 

Tabell 16: Registrerte skredhendelser i Mittetdalen. For omtrentlig plassering av hendelsene, 
se Kartbilag 9. ...........................................................................................................56 

Tabell 17: Utvalgte GPS punkt i Nesstranda-Åndalsnes-Sogge. For plassering av punktene, 
se Kartbilag 9. ...........................................................................................................62 

Tabell 18: Registrerte skredhendelser i kartleggingsområdet Nesstranda-Åndalsnes-Sogge. 
For omtrentlig plassering av hendelsene, se Kartbilag 9. ..........................................64 

 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  6/69 
 

Kartbilag 
1) Faresonekart/aktsomhet snø- og steinskred.  
2) Aktsomhetskart snøskred. 
3) Aktsomhetskart steinsprang. 
4) Aktsomhetskart jord- og flomskred. 
5) Helningskart med skyggerelieff. 
6) Berggrunnsgeologi. 
7) Løsmassedekke. 
8) Ortofoto. 
9) Registreringskart med sporlogg fra befaring, sikringstiltak, registrerte skredhendelser, 

geomorfologisk tolkning og tidligere rapporter. 
10) Utløsningsområder og utvalgte modellkjøringer RAMMS. 
11) Utløsningsområder og utvalgte modellkjøringer Rockyfor3d. 
12) Faresoner med dimensjonerende skredtype og forslag til områder der skogsdrift bør 

reguleres. 

 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  7/69 
 

1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Som en del av skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av faren for 
snøskred/sørpeskred, steinsprang/steinskred og jordskred/flomskred i statlig regi jfr. Plan for 
skredfarekartlegging (NVE, 2011). Skred AS med Asplan Viak som underleverandør, har 
utført kartlegging for følgende områder i Rauma kommune (Figur 1): 

- Voll 
- Innfjorden 
- Åndalsnes-Sogge 
- Marstein 
- Verma 
- Melbø 
- Breivika-Hegerholm 
- Mittetdalen 
- Nesstranda 

Kartleggingsområdet Nesstranda grenser opp til Åndalsnes-Sogge. I beskrivelsen nedenfor, 
har vi derfor slått sammen de to områdene til Nesstranda-Åndalsnes-Sogge (kapittel 10).  

1.2 Mål 
Det skal utarbeides faresoner for skred i henhold til kravene i TEK10 (Tabell 1). I bebygde 
områder skal faresonekartet også vise hvilken skredtype som er «dimensjonerende», dvs. 
hvilken skredtype som vurderes å kunne medføre størst skade. Områder der vi anbefaler 
regulering av skogsdrift er også vurdert. 

For områdene Marstein og Åndalsnes-Sogge kan vindtrykk foran snøskred (skredvind) ha en 
betydelig skadevirkning. Utbredelsen av skadelig skredvind er vanskelig å vurdere i områder 
der det finnes begrenset med historikk.  

 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2015). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
S1 Liten 1/100 
S2 Middels 1/1000 
S3 Stor 1/5000 
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Figur 1: Oversiktskart med de vurderte områdene i Rauma kommune. Bakgrunnskart © 
Kartverket, www.kartverket.no.  

 

1.3 Forbehold og avgrensninger 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 
kommer fram mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaringene, på 
tilgjengelige flyfoto og på tilgjengelig kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres 
betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny 
vurdering.  

I flere av de vurderte områdene ligger dalbunnen under marin grense. Det er her teoretisk 
mulighet for forekomst av kvikkleire. Vi har ikke vurdert denne problemstillingen. I områder 
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under marin grense bør det utføres detaljerte grunnundersøkelser før terrenginngrep og 
utbygging.  

Tidligere rapporter og vurderinger kan inneholde verdifull informasjon. Dersom det kommer 
frem ytterligere rapporter, anbefaler vi at det utføres en ny vurdering. Etter samtale med 
personer under befaringen, har vi informasjon om at det er utført flere vurderinger, der vi ikke 
har mottatt skriftlige rapporter.  

1.4 Om de vurderte skredtypene 
Skredtypene steinsprang, snø-, sørpe-, jord- og flomskred inngår i vurderingene. Bare skred 
fra naturlige skråninger er vurdert, ikke stabilitet av menneskeskapte skråninger (utsprengte 
fjellpartier, utgravinger, skjæringer osv.). 

1.4.1 Snøskred 

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30° og 50° bratt. Der det er brattere, glir 
snøen fortløpende ut, før det bygges opp snødekke av betydning. Det vil derfor ikke dannes 
større snøskred. Fjellsider som ligger i le for de vanligste nedbørførende vindretninger er 
mest utsatt for snøskred. Likeledes går det oftest skred i skar, bekkedaler og andre 
forsenkninger fordi det samles opp mest snø på slike steder. 

Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. Hvis skogen står tett i 
fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred. Det er tilfellet i store deler av de vurderte 
områdene. Forutsetningen er at trærne er så høye at de ikke snør ned. Som regel må det 
komme fra 0,5-1 m snø i løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred 
skal bli utløst. Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred. 

1.4.2 Sørpeskred 

Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir 
flytende. Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake 
forsenkninger. I flere av de her vurderte områdene, vil de hovedsakelig følge samme raviner 
som kanaliserte løsmasseskred. Sørpeskredene kan forekomme i ulike terrengtyper og kan 
være vanskelig å forutsi. De utløses helst når snøen er løs og lett, i nysnø eller grovkornet 
løs snø, som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt 
terreng. 

1.4.3 Steinsprang 

Steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghelningen er 
større enn 40-45°. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og overheng som har utviklet 
seg over lang tid. Det vanligste er mindre utfall på noen fåtalls kubikkmeter, men større 
steinskred kan også forekomme. Steinsprang forekommer helst om våren og høsten, enten 
som følge av frysing/tining og rotsprenging eller pga. store nedbørmengder som fører til høyt 
vanntrykk i sprekkene i fjellet. Frittliggende blokker kan remobiliseres i bratt terreng, for 
eksempel ved rotvelt. 
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1.4.4 Jordskred 

Jordskred utløses i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og hvor terrenget er brattere enn 
25-30°. Løsmasser med stort innhold av finstoff kan bli utløst i enda slakkere terreng.  

1.4.5 Flomskred 

Flomskred som følger bekker og elver kan bli utløst i løp med helning helt ned mot 15°. Jord- 
og flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, men intense regnskyll. 
Sterk snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men da oftest i kombinasjon 
med regn.  

Som en samlebetegnelse for jord- og flomskred anvendes i resten av rapporten betegnelsen 
løsmasseskred. Det skilles mellom kanaliserte og ikke-kanaliserte løsmasseskred. På grunn 
av terrenget i flere av de vurderte områdene, vil løsmasseskred hovedsakelig kanaliseres i 
eksisterende raviner. Dette gjelder ikke nødvendigvis dimensjonerende løsmasseskred med 
årlig sannsynlighet på 1/5000.  

1.5 Effekt av skog 
Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog 
kan også bremse opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang. Skogen er derfor viktig å ta 
med i vurderingene.  

I alle de vurderte områdene var store deler av fjellsidene under befaringene dekket med 
skog. Det har hatt stor betydning for utbredelsen av faresonene. Vi har kartlagt områder der 
vi anbefaler at skogsdrift reguleres. Regulering bør omfatte både flatehogst av skog, og 
etablering og vedlikehold av skogsveger. Til å vurdere disse områdene har vi benyttet 
terrengmodellen samt kartgrunnlag. Områder der skogsdrift bør reguleres, er definert som 
områder med skog, der terrenget er brattere enn 25-30°. Det betyr at alle potensielle 
utløsningsområder for snøskred der det i dag er skog, er foreslått regulert. Skog som har 
mulighet for å stoppe snøskred, løsmasseskred og steinsprang i bevegelse, er ikke tatt med, 
dersom terrenget er slakere enn 25°. De fleste potensielle utløsningsområder for 
løsmasseskred er også inkludert i arealet der det er foreslått regulert skogsdrift. Flere av 
ravinene, som vil være skredbaner for løsmasseskred, er ikke tatt med i områdene.  

1.6 Metodikk for faresonekartleggingen 
Utarbeidelsen av faresonekart er gjennomført ved følgende arbeid: 

1) Innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere 
potensielle fareområder. 

2) Feltarbeid for å undersøke forhold som har betydning for skredutløsning og 
rekkevidde i de skredutsatte områdene. 

3) Vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene.  
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2 Generelt om områdene 
2.1 Klima 
Kartleggingsområdene strekker seg over et stort område. For å vurdere de klimatiske 
forskjellene, har vi analysert data fra flere stasjoner i området. I en tidligere rapport fra 
området (NGI, 2008), er det foretatt en vurdering av klimaforholdene ved Åndalsnes.  

2.1.1 Normaler 

I Måndalen (kartleggingsområde Voll, 200 m o.h.) er årsnedbør 1700 mm, ved Åndalsnes 
1200 mm (20 m o.h.). Ved Verma (247 m o.h.) er nedbørmengdene betydelig mindre, 
770 mm i året. Fordelingen av nedbør over året er lik for de tre stasjonene (Figur 2), med 
mest nedbør høst og vinter. Verma har ingen temperaturmålinger, men vi forventer lavere 
temperatur der, enn ved Åndalsnes.  

 

Figur 2: Normalverdier for nedbør og temperatur i perioden 1961-1990. Temperatur og 
nedbør for *61350 Åndalsnes er interpolert. Data fra eklima.met.no. 

 

2.1.2 Ekstremnedbør 

Ekstremnedbør for de to stasjonene er vist i Tabell 2. Til tross for betydelig mindre årsnedbør 
i Verma enn Åndalsnes, er det ikke store forskjeller i ekstremverdiene for nedbør vinterstid. 
Måndalen har betydelig større verdier for ekstremnedbør.  

2.1.3 Vind 

Fremherskende nedbørførende vindretning i området er fra sørvest til nordvest (NGI, 2008). 
Store snøfall vinterstid kommer generelt med vind fra nordvest. Vind fra sør og vest er 
generelt forbundet med mildvær.  
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Tabell 2: Ekstremnedbør (mm) over et døgn for representative returperioder, samt maksimal 
registrert snødybde for utvalgte met.no stasjoner rundt de vurderte områder. Data fra 
eklima.met.no. 

Stasjon Høyde 
(m o.h.) 

Maks registrert 
snødybde 

(cm) 

Returperiode (år) 
100 1000 5000 (PMP) 

År Vinter År Vinter År Vinter 
61550 Verma  247 195 82 70 123 108 231 209 
61250 
Måndalen 

200 215 155 107 215 155 330 269 

61350 
Åndalsnes 

20 220 107 72 155 110 269 212 

 

2.2 Terrengmodell 
Vi har mottatt LiDAR data for alle områdene og terrenget rundt. Unntaket er Mittetdalen, der 
LiDAR data bare var tilgjengelig i dalbunnen. Fra punktmålingene er det for hvert område 
laget en digital terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m. Fra denne 
terrengmodellen har vi beregnet terrenghelning og skyggerelieff (Kartbilag 5). Nøyaktigheten 
av terrengmodellen er begrenset i områder med tett skog på grunn av få målinger med treff 
på bakken. I Mittetdalen er tilgjengelig kotegrunnlag kombinert på best mulig måte.  
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3 Voll 
Området ligger omtrent 13 km vest for Åndalsnes. Det vurderte området (Figur 3) strekker 
seg fra Voll ved havnivå i Vollabukta til bebyggelsen ved Venås, 6 km sørvest for Voll. Bilder 
av fjellsidene er vist i Figur 4 og Figur 5.  

 

 

Figur 3: Kart over Voll. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.  
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3.1 Grunnlag 

3.1.1 Aktsomhetsområder 

Store deler av det vurderte området er dekket av faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1), aktsomhetssoner for snøskred (Kartbilag 2), steinsprang (Kartbilag 
3) og jord- og flomskred (Kartbilag 4).  

3.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-09 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm (Skred AS). 
Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 3. Det var god sikt 
under befaringene. 

 

Tabell 3: Utvalgte GPS punkt i Voll. For plassering av punktene, se Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
778 Lokal utglidning pga erosjon og veg. 
779 Potensielt problem med erosjon i sving. Hytter på ryggen står trygt. 
780 Bekk med potensial for flom, erosjonsspor.  
781 Liten bekk. 
782 Mulig steinsprangblokk, 2 m3, gammel. Mektig morenedekke.  
783 15 m brei renne. Mulig stor leve på V-siden.  
784 Bekk renner på fjell, 1-2 m morenedekke. 30m lenger ned er dekket 5-8 m tykt. 

Jordskred har løsnet herfra, ned gjennom samme kanal. Ingen tydelig vifte 
nederst? 

785 Stor renne, 10-15 m bredde. Sva i bunn. 4m løsmassedekke. Lite aktivitet. Mykje 
mose og skog i renna.  

786 Vann fra veg ledes ut her, ikk i stikkrenna, men overløp.  
787 Ingen tegn på erosjon og massetransport.  
788 5m overhøyde på naturlig voll. Erosjon på V-siden.  
789 Bekk med spor etter flomskred. I stikkrenne under skogsveg. 
790 Som 789 
791 Ikke spor etter flomskred, Klauagrova. Snøskred? 
792 Svær renne. Hogst ovenfor veg? 
793 Mindre søkk. Forsenket veg hvis stikkrenne går tett. 
794 Søkk 
795 Veg har sklidd ut før. Stikkrenner i veg er et problem, alle ca Ø300.  

 

3.2 Beskrivelse av området 

3.2.1 Topografi 

Dalbunnen i det vurderte området ligger på kote 0 i øst, og stiger jevnt mot sørvest til kote 
195 (Kartbilag 5). Fjellsiden på nordsiden av Måndalen deles i to av elva Tørla. Fjellsiden går 
opp mot Kaldtinden 1115 m o.h., Hellehaugen 829 m o.h. og Sæbønakken 761 m o.h. Store 
deler av fjellsiden er brattere enn 30°. Det er enkelte fjellskrenter, men hovedsakelig er 
fjellsiden jevn. Overgangen mellom fjellsiden og dalbunnen er jevn. Det er flere mindre 
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raviner i fjellsiden. Flere av ravinene har tydelige levéer. I fjellsiden ovenfor Venås, er det 
flere tydelige snøskredbaner (Figur 4).  

Fjellsiden på sørsiden av Måndalen deles i to av elva Vemora. Fjellsidene skråner jevnt opp 
fra dalbunnen mot Skarven 1100 m o.h. i øst og Urhaugen 1187 m o.h. i sør. 
Terrenghelningen øker gradvis oppover i fjellsidene. Store deler av fjellsidene er brattere enn 
30°. Øverst i fjellsidene er det fjellskrenter. Enkelte av disse er nær vertikale (Figur 5). Det er 
flere mindre, i tillegg til enkelte store raviner i fjellsidene.  

 

Figur 4: Bilde av fjellsiden nord for Venås. Skredskadet skog, blant annet langs blå pil, viser 
hyppige snøskred fra utløsningsområdet indikert med blå ring.  

 

Venåskollen 

Svarthamran 

Steinsprang 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  16/69 
 

 

Figur 5: Bilde av fjellsiden sør for Voll. I området vist med svart ovalt omriss, kan det 
forventes hyppige utfall av steinblokker. Nedenfor dette området er det indikasjoner på flere 
relativt ferske løsmasseskred langsetter ravinene.  

 

3.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

3.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:50.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. Dalbunnen består av elve- og breelvavsetninger. Dalsidene er dekket med 
morenemasser, som avtar i tykkelse oppover, samt skredavsetninger.  

3.2.4 Vegetasjon 

Størsteparten av fjellsidene nord og sør for det vurderte området er dekket med skog (Figur 
4, Figur 5, Kartbilag 8). Det er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Det er flere 
skogsveger i fjellsiden. Fjellsiden nord for Venås er bare dekket av skog opp til omtrent kote 
600, og det er tydelige snøskredbaner i skogen ned til dalbunnen.  

3.2.5 Avrenning 

Måna renner mot nordøst i dalbunnen av det vurderte området. Tørla renner inn i området fra 
nord, og Vemora fra sør. Fjellsidene dreneres av store og små bekker. Hovedparten av disse 
renner i bunnen av raviner.  

Klauva 

Øverland 
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3.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase er det registrert flere skredhendelser i og rett utenfor 
kartleggingsområdet (Tabell 4). På befaringen så vi flere områder med betydelig 
skredaktivitet. Disse er tatt med i Tabell 4.  

 

Tabell 4: Registrerte skredhendelser i Voll. For omtrentlig plassering av hendelsene, se 
Kartbilag 9.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase Ca. 1400 Løsmasseskred Skade på hus og jord. Plassering 

usikker, i «Tverrberget».  
2 Skreddatabase 1883 Løsmasseskred Skade på hus og jord. Skredet gikk 

i Skarlia etter kraftig regn.  
3 Skreddatabase 2003-10-12 Løsmasseskred Skade på skog og jord. Stoppet 

300 m ovenfor bustad på Kleiva. 
Volum ca. 1000 m3. 

4 Skreddatabase 1851-08-15 Løsmasseskred Skade på skog og jord. Stoppet i 
veggen på bustad. Skredet gikk i 
Fonnadalen.  

5 Skreddatabase 1953-09-07 Løsmasseskred Skredmasser fra «Austlia, Klaua» 
demte opp Vemora. Flom og 
skredmasser gikk helt på sjøen. 
Flere bruer ødelagt. Skredvolum 
ca. 100.000 m3.  

6 Skreddatabase 1617? Snøskred Alle gardene på det gamle tunet på 
Sæbø ble tatt av skredet og tatt på 
sjøen. Flere omkomne.  

7 Befaring Hyppige 
hendelser 

Løsmasseskred Nedenfor svaet nordvest for Klauva 
ble det observert tegn etter relativt 
hyppige flomskred i ravinene.  

8 Befaring Hyppige 
hendelser 

Snøskred Skogen nedenfor Venåskollen har 
tydelige tegn etter snøskred.  

 

3.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har ikke mottatt rapporter fra området.  

3.2.8 Geomorfologiske tolkninger 

Det er flere raviner i fjellsidene. Flere av ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 9. 
Ravinene er dannet ved tidligere flomskred og erosjon. Enkelte av vifteformene i bunnen av 
ravinene er godt synlige, mens andre ikke er synlige på grunn av opparbeiding av jorden. Ur 
nedenfor skrentene i og ovenfor området, viser steinsprangaktivitet siden siste istid.  
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3.3 Vurdering av skredfare 

3.3.1 Snøskred 

Store deler av fjellsidene ovenfor det vurderte området er brattere enn 30°. Disse er 
potensielle utløsningsområder for snøskred. På grunn av skogen, anser vi sannsynlighet for 
utløsning av snøskred som meget liten de fleste steder. Skogen ovenfor det vurderte 
området har derfor stor betydning for utstrekningen av faresonene og skogsdrift bør 
reguleres. To områder har ikke skog: Fjellsiden nord for Venås (Figur 4) og fjellsiden sør for 
Voll (Figur 5. Det kan utløses snøskred i begge områdene, men på grunn av de klimatiske 
forholdene, er fjellsiden nord for Venås mest utsatt. Sør for Voll er den øvre delen av 
fjellsiden for bratt til at det vil utløses snøskred med stort volum.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse fra utløsningsområdet nord for Venås. Vi har 
benyttet modulen for snøskred i RAMMS (Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt 
som støtte for å vurdere flytebevegelsen i snøskred. Verdiene i Tabell 5 er anvendt i 
beregningene.  

 

Tabell 5: Typiske verdier anvendt i RAMMS for utløpsberegning av snøskred.   

Scenario Friksjonsparametere 
My (-), Xi (m s2) 

Bruddkant 
(cm) 

Oppløsning 
terrengmodell 

(m) 

Kommentar 

1/100 S/M/L 100 100-200 10 Høydenivå på 
friksjonsparametere 
justert til hhv. 100 og 
500 m o.h. 

1/1000 M/L 300 150-250 10 Høydenivå på 
friksjonsparametere 
justert til hhv. 100 og 
500 m o.h. 

1/5000 L 300 200-300 10 Høydenivå på 
friksjonsparametere 
justert til hhv. 100 og 
500 m o.h. 

 

3.3.2 Sørpeskred 

Sørpeskred er ikke kjent fra området, men det er flere potensielle utløsningsområder for 
sørpeskred ovenfor området: 

- Terrenget mellom Sæbøvatnet og Sæbønakken er forholdsvis slakt og det er et 
betydelig nedslagsfelt til det slake området. Eventuelle sørpeskred går langs 
Storgrova ned mot bebyggelsen på Sæbø. Det er ikke umulig at skredhendelse med 
ID 6 i Tabell 4, var et sørpeskred. For å vurdere utbredelsen av sørpeskred, har vi 
brukt beregningene som beskrevet under løsmasseskred, avsnitt 3.3.4, men med 
større mobilitet i skredmassene (Tabell 6). Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10. 
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- Elvene Tørla og Vemora drenerer begge slake myrområder. Her er det potensielle 
utløsningsområder for sørpeskred. Eventuelle sørpeskred langs disse elvene vil 
dreneres ut i Måna. Effekten vil da bli omtrent som en flomsituasjon. Dette bør 
utredes i en detaljert flomvurdering.  

3.3.3 Skred i fast fjell 

Det er flere kildeområder for steinsprang i terrenget ovenfor området: 

- Skrentene nordvest for Sæbø.  
- Toppen av fjellsiden sør for Voll, opp mot Klauva. 
- Toppen av fjellsiden sør for den vestlige delen av det vurderte området, og spesielt 

den nordlige delen av ryggen opp mot Bruasethaugen.  
- Skrentene i fjellsiden nord for Venås. I fjellsiden nordøst for Venås kan det også 

løsne steinblokker, men her er snøskred dimensjonerende skredtype.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d 
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet 
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i 
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse 
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av 
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 11. 

3.3.4 Løsmasseskred 

Ravinene i fjellsidene samt historiske hendelser tilsier at løsmasseskred er en relativt hyppig 
prosess i området. Det er mest sannsynlig at nye løsmasseskred skjer i forbindelse med 
drenering i fjellsidene. Skredmasser vil mest sannsynlig følge ravinene i nedre deler av 
fjellsiden.  

Overvannshåndtering langs skogsvegene i området er ikke undersøkt i detalj. Det er mange 
skogsveger i fjellsiden. Erfaring tilsier at det ofte er sammenheng mellom utløsning av 
løsmasseskred og terrenginngrep og for dårlig overvannshåndtering langs skogsveger. Vi 
anser det derfor som mest sannsynlig at løsmasseskred utløses i forbindelse med 
skogsveger i de bratte delene av fjellsiden.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS 
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i 
løsmasseskred. Vi er ikke kjent med lokale skredhendelser som kan brukes til å kalibrere 
modellen, og har derfor brukt standard parametersett (Tabell 6).  

Det er ikke mulig å vite akkurat hvor neste løsmasseskred utløses fra. Derfor er 
utløsningsområdet i beregningene definert som et område parallelt med kotene langs 
fjellsidene. Dette får frem de naturlige skredbanene. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10.  

 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  20/69 
 

Tabell 6: Anvendte parametersett i RAMMS. Til beregning av utbredelse av sørpeskred er 
det anvendt erfaringsverdier.   

Kjøring My 
(-) 

Xi 
(m s2) 

Bruddkant 
(cm) 

Oppløsning 
terrengmodell 

(m) 

Kommentar 

Løsmasseskred 0,1 200 100 2 Standard 
parametersett. 

Sørpeskred 0,07 3500 100 2 Erfaringsverdier fra 
tidligere beregninger.  

 

3.3.5 Flom som sekundæreffekt av skred 

Skred som går ned i elvene Tørla og Vemora, kan demme opp vann, som skredhendelse 
med ID 5 i Tabell 4. Slike hendelser kan føre til flom nedenfor demningen. Dette bør 
vurderes for utløpet av Tørla og Vemora i Måna, og for nedre delen av Måna. Det er ikke 
tegnet faresoner for flom i dette prosjektet.  

3.3.6 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype veksler 
mellom snøskred, steinsprang og løsmasseskred. I flere fjellsider er flere skredprosesser 
aktive, men den ene av prosessene er dimensjonerende for faresonene. Et eksempel på 
dette er fjellsiden nordøst for Venås. Her er det både steinsprang, løsmasseskred og 
snøskred. Dimensjonerende snøskred har betydelig lenger utløp enn de andre prosessene. 
Ytterkanten av faresonene er derfor hovedsakelig styrt av snøskred.  

3.3.7 Forutsetninger for faresonene 

Flatehogst av skogen i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av snø- og 
løsmasseskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi anbefaler derfor 
regulering av skogsdriften i områdene vist i Kartbilag 12. Deler av skogen i fjellsiden er 
allerede registrert som vernskog (NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i 
(NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 
2011).  
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4 Innfjorden 
Området ligger omtrent 10 km sørvest for Åndalsnes sentrum og dekker området fra Griset i 
nordøst til Set i nordvest (Figur 6). Oversiktsbilder av de ulike dalsidene er vist i Figur 7 til 
Figur 9.  

 

 

Figur 6: Oversiktskart over Innfjorden. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.  

 

Set 
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Figur 7: Bilde av terrenget fra Griset til Røysan. 

 

 

Figur 8: Bilde av terrenget fra Røysan til Bø. 

 

Griset 
Røysan 

Røysan Bø 

Titinden 

Vikelva 

Steinsprang

Løsmasseskred 

Snøskred 
(utenfor 
området) 
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Figur 9: Bilde av terrenget fra Skjelbostad til Set. 

 

4.1 Grunnlag 

4.1.1 Aktsomhetsområder 

Store deler av det vurderte området er dekket av faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1), aktsomhetssoner for snøskred (Kartbilag 2), og jord- og flomskred 
(Kartbilag 4). Det er aktsomhetssoner for steinsprang ved Griset, ovenfor Skjelbostad og ved 
Set (Kartbilag 3).  

4.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-09 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm (Skred AS). 
Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 7. Det var god sikt 
under befaringen. 

 

Tabell 7: Utvalgte GPS punkt i Innfjorden. For plassering av punktene, se Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
796 Naturlig voll. Ingen tiltak i elv. 
797  Gml bekkeløp, bare vann i flomsituasjoner. 
798 Renne, tørr. 
800 Bekk i renne. Flomløp. 
801 Steinsprangblokk? 15 m3, gammel. 
802 Steinsprangblokk, 10 m3, gammel. 1960-tallet: steinsprang mot hus. 
803 Start grøft/voll. 2-4 m høg, 45° bratt, flatt foran voll.  
805 Stopp voll. 
806 Steinsprangblokk, 5000 år, 10 m3, flere (4-5stk). 
807 Bekk. Noe potensial for medriving. 
808 Bekk med ferskt flomskred. Plastring begge sider. Store blokker på S-siden, inn 

mot hus. 
809 Ferskt flomskred. Sving. Voll, 3m, sving litt for bratt.  

 

Skjelbostad 

Set 

Nøsa 

Innfjordselva 

Skarven 

Steinsprang, 
snøskred 
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4.2 Beskrivelse av området 

4.2.1 Topografi 

Terrenget ovenfor kartleggingsområdet, kan grovt inndeles i tre fjellsider med ulike 
terrengforhold:  

- Øst for Griset (Figur 7): Fjellsiden er vendt mot vest, og stiger fra fjordnivå opp mot 
ryggen sør for Grisetskolten 1066 m o.h. Fra fjorden og opp til Griset på kote 100, er 
terrenget relativt slakt, hovedsakelig med terrenghelning mindre enn <20°. Fra kote 
100 stiger terrenget jevnt opp mot en fjellskrent fra kote 350-500. Terrenghelningen i 
steinsprangura nedenfor skrenten er 25-40°. Fjellskrenten er størst og brattest i nord. 
Det er flere raviner i steinsprangura. Sør i fjellsiden avtar terrenghelningen, og her 
renner Kyråna og Tverråa ut gjennom Førnakkdalen.  

- Fjellsiden nedenfor Bøegga (Figur 8): Fjellsiden er vendt mot nordvest og stiger jevnt 
opp mot fjellskrentene nedenfor Bøegga. Fjellskrentene er nær vertikale. 
Terrenghelningen i fjellsiden er brattere enn 30° mellom kote 200 og opp til foten av 
skrentene i kote 600. Det er flere raviner i fjellsiden. De fleste av ravinene begynner 
rundt kote 500 og slutter i tydelige vifteformer. Rotpunktet på den laveste av 
skredviftene ligger rundt kote 80.  

- Fjellsiden opp mot Mollavasstinden og Trolltindan i sør, og Skarven i nord: 
Størsteparten av fjellsiden er relativt slak, med typisk terrenghelning på 20-30°. Helt 
nord i fjellsiden er terrenget noe brattere. Det er flere raviner i fjellsiden.  

4.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

4.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:50.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. Dalbunnen langs Innfjordselva samt utløpet av Stokkelva og Vikelva består av 
elve- og breelvavsetninger. Størsteparten av dalsidene er dekket med morenemasser, som 
avtar i tykkelse oppover. Steinsprangurene ved Griset og nedenfor Bøegga er markert som 
skredmateriale. Ved Griset er det marin strandavsetning.  

4.2.4 Vegetasjon 

Størsteparten av fjellsidene ovenfor det vurderte området er dekket med skog (Figur 7, Figur 
8, Figur 9, Kartbilag 8). Det er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Det er flere 
skogsveger og ferske hogstfelt i fjellsiden.  

4.2.5 Avrenning 

Stokkelva, Innfjordselva og Vikelva drenerer større nedslagsfelt til fjorden. Flere mindre elver 
og bekker renner ut i fjorden, for eksempel Rabbelva ovenfor Skjelbostad, og Kyråna mellom 
Griset og Røysan. Det er bekker i bunn av de fleste raviner. Flere av bekkene er 
erosjonssikret (NVE, 2015).  
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4.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det flere registrerte skredhendelser i området. 
Minst en av disse mener vi er feilregistrert. Skredhendelsene som vi mener kan være riktige, 
er vist i Tabell 8. Plassering av hendelsene er vist i Kartbilag 9.  

 

Tabell 8: Registrerte skredhendelser i Innfjorden. For omtrentlig plassering av hendelsene, 
se Kartbilag 8.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase 2013-04-18 Løsmasseskred Ukjent plass i Vikdalen, tidspunkt 

ikke nøyaktig. 
2 Skreddatabase 2008-10-31 Steinsprang På veg. 
3 Skreddatabase 1991-09-11 Løsmasseskred Skredmasser i 150 m bredde tok 1 

bolighus og fjøs. Skredmasser 
stengte vegen.  

4 Skreddatabase 1998-02-21 Løsmasseskred Skred på veg.  
 

4.2.7 Sikringstiltak 

Det er utført flere sikringstiltak i området (Kartbilag 9):  

- Ovenfor garden på Griset er det etablert en løsmassevoll. Vollen er 150 m lang, med 
en høyde på 2-4 m. Ifølge de lokale ble vollen etablert etter steinsprang mot huset på 
1960-tallet.  

- Ved Skjelbostad er det etablert skredvoller og erosjonssikring i et bekkeløp. Dette er 
trolig bekkeløpet som løsmasseskredene i skredhendelse 3 og 4 (Tabell 8) fulgte. 
Høyde på voll er omtrent 3 m.  

4.2.8 Tidligere vurderinger 

Vi er ikke kjent med tidligere rapporter fra området. Dette til tross for minst to sikringstiltak av 
betydelig størrelse.  

4.2.9 Geomorfologiske tolkninger 

Det er flere raviner i fjellsidene. Flere av ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 9. 
Ravinene er dannet ved tidligere flomskred og erosjon. Enkelte av vifteformene i bunnen av 
ravinene er godt synlige, mens andre ikke er synlige på grunn av opparbeiding av dyrket 
mark. Ur nedenfor skrentene i og ovenfor området, viser steinsprangaktivitet siden siste istid.  

4.3 Vurdering av skredfare 

4.3.1 Snøskred 

Fjellsiden vest for området, ovenfor Stokke, er mest utsatt for pålagring av snø på grunn av 
fremherskende vindretning. Rester av et skredoverbygg noen 100 m nord for grensen av 
kartleggingsområdet, samt skredbaner i skogen, tyder også hyppige snøskred. Snøskred fra 
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fjellsiden ovenfor Set kan ikke utelukkes. Allikevel mener vi at skog og mangel på større 
botner, gjør at sannsynligheten er liten.  

I de vestvendte fjellsidene, legger det seg ikke så ofte store snømengder. Deler av terrenget 
som ligger til rette for utløsning av snøskred, er nedenfor Bøegga og ovenfor Griset. På 
grunn av skogen i disse områdene, mener vi at sannsynligheten for utløsning av snøskred er 
relativt liten.  

Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype i området. Vi har derfor ikke utført 
utløpsberegninger for denne skredtypen.  

4.3.2 Sørpeskred 

Nedslagsfeltene til Stokkelva og Nøselva er relativt slake og med mindre magasin. 
Sørpeskred i disse to elvene kan ikke utelukkes. På flyfoto og under befaringen, så vi ikke 
spor etter tidligere hendelser. Årlig sannsynlighet for sørpeskred er svært usikker. Vi vurderer 
at årlig sannsynlighet for sørpeskred langsetter hver av elvene er mindre enn 1/1000, men 
større enn 1/5000. Vi har ikke utført beregninger av utbredelsen av sørpeskred.   

4.3.3 Skred i fast fjell 

Det er to primære kildeområder for steinsprang i terrenget ovenfor området: 

- Skrentene nedenfor Bøegga: Det var ingen tydelige tegn på stor steinsprangaktivitet, 
men en stor steinsprangur viser at det tidligere har vært stor aktivitet. Erfaringsmessig 
vil steinsprang bare ytterst sjeldent ha rekkevidde helt inn i det vurderte området.  

- Skrenten ovenfor Griset: Den mest aktive delen av skrenten er ovenfor skredvollen. I 
resten av skrenten er sannsynligheten for utfall lav. Remobilisering av blokker kan 
ikke utelukkes, for eksempel på grunn av rotvelt. Rekkevidden til remobiliserte blokker 
vil være forholdsvis liten.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d 
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet 
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i 
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse 
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av 
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 11. 

4.3.4 Løsmasseskred 

Ravinene i fjellsidene samt de historiske hendelsene tilsier at løsmasseskred er en relativt 
hyppig prosess i området. Det er mest sannsynlig at nye løsmasseskred skjer i forbindelse 
med drenering i fjellsidene. Skredmasser vil mest sannsynlig følge ravinene i nedre del av 
fjellsiden.  

Overvannshåndtering langs skogsvegene i området er ikke undersøkt i detalj. Det er mange 
skogsveger i fjellsidene. Erfaring tilsier at det ofte er sammenheng mellom utløsning av 
løsmasseskred og terrenginngrep og for dårlig overvannshåndtering langs skogsveger. Vi 
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anser det derfor som mest sannsynlig at løsmasseskred utløses i forbindelse med 
skogsveger i de bratte delene av fjellsiden.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS 
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i 
løsmasseskred. Vi er ikke kjent med lokale skredhendelser som kan brukes til å kalibrere 
modellen, og har derfor brukt standard parametersett (Tabell 6).  

Det er ikke mulig å vite akkurat hvor neste løsmasseskred utløses fra. Derfor er 
utløsningsområdet i beregningene definert som et område parallelt med kotene langs 
fjellsidene. Dette får frem de naturlige skredbanene. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10.  

4.3.5 Flom som sekundæreffekt av skred 

Skred som går ned i Vikelva og Stokkelva, kan demme opp vann. Når demningen brister, 
kan det føre til flom nedenfor demningen. Dette bør vurderes for Stokkneset og Røysan. Det 
er ikke tegnet faresoner for flom i dette prosjektet.  

4.3.6 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype er 
hovedsakelig løsmasseskred, med steinsprang ovenfor Griset.  

Skredvollen ved Skjelbostad vil trolig lede skredmasser for dimensjonerende skred med årlig 
sannsynlighet på 1/100. For hendelser som er dimensjonerende for faresonen for 1/1000, 
mener vi vollen har begrenset effekt. Det skyldes dels høyden, og dels at skredmasser vil 
treffe vollen med en forholdsvis stor vinkel.  

4.3.7 Forutsetninger for faresonene 

Flatehogst av skogen i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av snø- og 
løsmasseskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi anbefaler derfor 
regulering av skogsdriften i områdene vist i Kartbilag 12. Deler av skogen i fjellsiden er 
allerede registrert som vernskog (NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i 
(NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 
2011).  
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5 Melbø 
Området ligger omtrent 10 km øst for Åndalsnes sentrum og er vist i Figur 10. Et 
oversiktsbilde av fjellsiden er vist i Figur 11.  

 

 

Figur 10: Kart over Melbø. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.  
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Figur 11: Bilde av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet Melbø. 

 

5.1 Grunnlag 

5.1.1 Aktsomhetsområder 

Den østlige halvparten av det vurderte området er dekket av faresone/aktsomhetssone for 
snø- og steinskred (Kartbilag 1), jord- og flomskred (Kartbilag 4) og steinsprang (Kartbilag 3). 
Aktsomhetssoner for snøskred dekker nesten hele området (Kartbilag 2).  

5.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-08 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm 
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 9. Det 
var god sikt under befaringen. 

 

Tabell 9: Utvalgte GPS punkt i Melbø. For plassering av punktene, se Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
726 3 m3 blokker, ur ovenfor. 
727 Mange blokker, max 20 m3. Finere blokker i ura, men ur.  
728 Bunn skredvifte? Utenfor ura? 
730 1000-års blokk 1-1,5 m3. Her svinger ura opp mot NV. 

Storaksla 

Unhjem 

Storaksla
kollen 

Steinsprang 
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Punkt Kommentar 
731 Liten bekk, tørr. Flere sånne bortover.  
732 Liten bekk med sildring. Tettere skog. 
733 Bekk, noe vatn. Forsenkning over? 
734 Vifteform med bekkeerosjon ned i midten. Flate mot NV. Steinsprangblokker 

stopper/har stoppet ovenfor denne. 
735 Bekk. Leveer? Ryddet stein? 
736 Steinsprangblokk, 5 m3, 5000 år? Ikke stor steinsprangfrekvens. 
737 Søkk med grove blokker i bunn. Utvasket? Vannstrømning? 
738 Søkk med vannsig. Grove blokker over. Ura? 
739 NVE for dette kjem ura ned. 0,5-1 m3.  
740 Åpen skog over steinsprangur. 0,5-1 m3. 
741 Fjell i dagen. Steinsprangblokk 5 m3 nedenfor. 
742 Ytterkant 5000 års blokker? 
744 Bekk, ytterkant 5000? 
745 Ur begynner å dra seg ned mot NV, men går raskt opp igjen.  
746 Ytterkant steinsprangblokk? Kanskje ikke steinsprang! 

 

5.2 Beskrivelse av området 

5.2.1 Topografi 

Kartleggingsområdet ligger i foten av en sørvendt fjellside rundt kote 75. Mot nord stiger 
terrenget jevnt opp mot Litleaksla 410 m o.h. i vest og Storaksla 624 m o.h. i øst. Ryggen 
mellom Litleaksla og Storaksla går omtrent øst-vest. Fjellsiden er forholdsvis jevn. En 
fjellskrent går nedenfor hele ryggen. Høyden til skrenten er størst ovenfor den østlige delen 
av området. Her er også terrenget nedenfor fjellskrenten brattere enn ovenfor den vestlige 
delen av området. Terrenghelningen i den østlige delen av fjellsiden er typisk 30-40°. I den 
vestlige delen av fjellsiden er terrenghelningen 20-30°.  

5.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

5.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:50.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. I kartleggingsområdet er det hovedsakelig tykt morenedekke, men flere steder er 
det skredmateriale helt ned til vegen. Skredmaterialet er steinsprangur og avsetninger fra 
steinskred.  

5.2.4 Vegetasjon 

Størsteparten av fjellsiden ovenfor det vurderte området er dekket med skog (Figur 11, 
Kartbilag 8). Det er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Flere steder i uravsetningene er 
det glissen eller ingen skog. Det er ikke skogsveger eller ferske hogstfelt i fjellsiden.  

5.2.5 Avrenning 

Det ble observert flere mindre vannsig under befaringen, men ingen større bekker.  
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5.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det ikke registrert skredhendelser i området. Øst for 
området er det registrert flere snøskredhendelser, men de fleste av disse er ikke mulig å 
plassere nøyaktig.  

5.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har ikke fått tilgang på rapporter med detaljerte skredfarevurderinger fra området.  

5.2.8 Geomorfologiske tolkninger 

Fjellsiden ovenfor den østlige delen av området består av ur fra steinsprang og steinskred. 
Vestover blir ura gradvis mindre. Det er en stor og flere små raviner i løsmassedekket, men 
disse er korte, og når ikke ned i kartleggingsområdet (Kartbilag 8). Nedslagsfeltene til 
ravinene er små, og en stor del av avrenningen skjer gjennom løsmassedekket.  

5.3 Vurdering av skredfare 

5.3.1 Snøskred 

En stor del av den østlige delen av fjellsiden er brattere enn 30°, og er dermed potensielt 
utløsningsområde for snøskred. På grunn av skogen og mangel på tydelige botner, er årlig 
sannsynlighet for utløsning av snøskred liten. Det er heller ingen klimatiske eller 
terrengmessige forhold som tilsier at det skal bygge seg opp spesielt store snømengder i 
fjellsiden. Under helt spesielle forhold kan det bygge seg opp et snødekke som fjerner 
ruheten i ura og legger til rette for flakskred som drar med seg snø i den glisne delen av 
skogen. Dette definerer vi som et scenario med årlig sannsynlighet på 1/5000.  

For snøskred med begrenset volum og fallhøyde, er det vanskelig å få realistiske resultater 
fra modeller. Vi har derfor i stedet valgt å bruke resultatene fra steinsprangmodelleringen på 
en konservativ måte til å fastsette utløpslengden til skred med årlig sannsynlighet på 1/5000.  

Snøskred fra sørsiden av Grøvdalen, på motsatt side av kartleggingsområdet, vil ha 
begrenset størrelse. Vi vurderer at de vil stoppe i dalbunnen og ikke kan nå frem til 
kartleggingsområdet.  

5.3.2 Sørpeskred 

Det er ikke potensielle utløsningsområder for sørpeskred ovenfor området.  

5.3.3 Skred i fast fjell 

Fjellskrenten langs hele toppen av fjellsiden er kildeområde for steinsprang. Størrelser på 
blokker som faller ut, varierer langs fjellskrenten, men vil være generelt størst mot øst. I de 
bratteste delene av fjellsiden kan blokker remobiliseres, men disse vil trolig ha begrenset 
rekkevidde.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d 
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet 
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene til bakken. Størrelsen på blokker brukt i 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  32/69 
 

beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse 
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av 
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 11. 

5.3.4 Løsmasseskred 

Det er enkelte raviner i løsmassedekket. På grunn av små nedslagsfelt i fjellsiden, og fordi 
størsteparten av avrenningen vil skje gjennom løsmassedekket, anser vi sannsynligheten for 
løsmasseskred som liten. Det er ingen skogsveger i fjellsiden, som endrer 
overflateavrenningen på en uhensiktsmessig måte.  

5.3.5 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype er 
steinsprang. For faresonen for skred med årlig sannsynlighet på ≥1/5000 er også snøskred 
av betydning.  

5.3.6 Forutsetninger for faresonene 

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av snøskred. I slike 
tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi anbefaler regulering av skogsdriften i 
arealet vist i Kartbilag 12. Skogen i den øvre delen av fjellsiden, ovenfor kote 260, er allerede 
registrert som vernskog (NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I 
tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011).  
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6 Breivika-Hegerholm 
Området er omtrent 5 km langt, og ligger på nordsiden av Isfjorden, på motsatt side av 
Åndalsnes (Figur 12). Oversiktsbilder er vist i Figur 13 og Figur 14.  

 

 

Figur 12: Kart over området Breivika-Hegerholm på nordsiden av Isfjorden. Bakgrunnskart © 
Kartverket, www.kartverket.no.  
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Figur 13: Bildet viser den vestlige delen av kartleggingsområdet Breivika-Hegerholm. 

 

 

Figur 14: Bilde av den østlige delen av Breivika-Hegerholm. 

 

6.1 Grunnlag 

6.1.1 Aktsomhetsområder 

Nesten hele kartleggingsområdet er dekket av faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1), samt aktsomhetskart for snøskred (Kartbilag 2), steinsprang 
(Kartbilag 3) og jord- og flomskred (Kartbilag 4).  

6.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-08 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm 
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 10. 
Det var god sikt under befaringen. 

Nakkahamran 

Blåhamran 

Hegerholmen 

Markanesbotnen botnen

Steinsprang 
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Tabell 10: Utvalgte GPS punkt i Breivika-Hegerholm. For plassering av punktene, se 
Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
753 Steinsprangblokker, gamle, flere. 5000 år, 2-4 m3 
754 Steinsprangblokker, gamle, 2-3 m3. 
755 Bekk + gammel steinsprangblokk 5 m3, 5000 år. 
756 Bekk med vannsig. Ikke veldefinert i terrenget.  
757 Vannsig. 
758 Liten grøft for å unngå vannsig i hus nedenfor.  
759 Fjell N for vegen. 
761 Utløp dyp grøft. 
762 Ur rett bak nytt hus. Steinspranggjerde? Steinsprangblokker mellom sideveg og 

hovedveg.  
763 Bekk med tidvis stor vassføring. Bra erosjon. 

 

6.2 Beskrivelse av området 

6.2.1 Topografi 

Området ligger i en sørvendt fjellside og strekker seg fra havnivå til rundt kote 100 (Figur 12, 
Kartbilag 4). Terrenget stiger mot nord til Breivikheia 900 m o.h. i øst, og Nyseterskarven 
790 m o.h. i vest. Størsteparten av fjellsiden er brattere enn 30°. Flere steder er det nær 
vertikale fjellskrenter. Dette gjelderer spesielt (fra vest mot øst): Blåhamran, Gråura, 
Nakkahamran, og øverst i fjellsiden ovenfor Rabben.  

6.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

6.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:50.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. I kartleggingsområdet er det morenemasser. Nederst i fjellsiden er det 
skredavsetninger, som går over i et tynt humusdekke i den øvre delen av fjellsiden.  

6.2.4 Vegetasjon 

Størsteparten av fjellsidene ovenfor det vurderte området er dekket med skog (Figur 13, 
Figur 14, Kartbilag 8). Det er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Ovenfor den østlige 
delen av området er det enkelte skogsveger og ferske hogstfelt.  

6.2.5 Avrenning 

Avrenning i fjellsiden skjer gjennom mindre bekker. Størsteparten av bekkene renner i 
veldefinerte raviner. Markaneselva er erosjonssikret (NVE, 2015).  
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6.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det registrert fire skredhendelser i området (Tabell 
11). Hendelsene med ID 1 og 2 er samme dag. Det er mulig at det er feilregistreringer, i hvert 
fall den ene. Uansett er det lite informasjon i disse to hendelsene.  

På befaringen fikk vi informasjon om tidligere snøskred i Rabbegrova og i Grøgardsgrova. 
Detaljer rundt tidspunkt og utbredelse var ikke kjent i mer detalj enn vist i Tabell 11.  

 

Tabell 11: Registrerte skredhendelser i området Breivika-Hegerholm. For plassering av 
hendelsene, se Kartbilag 9.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase 2012-10-07 Løsmasseskred Skred på veg 
2 Skreddatabase 2012-10-07 Snøskred Skred på veg 
3 Skreddatabase 1921-07-03 Steinsprang Steinskred, 65 m bredde, fra 

Nakkahamran. Ødeleggelse av veg, 
mark og eng, men ikke hus.  

4 Skreddatabase 1810-03-14 Snøskred Snøskred ned på plassen Strand. 1 
person omkom.  

5 Befaring ? Snøskred Rabbegrova. Usikkert tidspunkt, 
men kanskje 1950-tallet. 
Skredutbredelse usikker.  

6 Befaring ? Snøskred Grøgardsgrova. Usikkert tidspunkt, 
men kanskje 1950-tallet. 
Skredutbredelse usikker.  

 

6.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har fått tilgang på en skredfarevurdering for et reguleringsområde ved Fonna (Møre og 
Romsdal fylke, 2009), se Kartbilag 9 for plassering. Fare for alle skredtyper er vurdert. Hele 
planområdet vurderes å tilfredsstille kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2 
(Tabell 1). Det betyr at årlig sannsynlighet for skred er vurdert som ≤1/1000.  

6.2.8 Geomorfologiske tolkninger 

Det er flere raviner i fjellsiden. Flere av ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 9. 
Ravinene er dannet ved tidligere flomskred og erosjon.  

6.3 Vurdering av skredfare 

6.3.1 Snøskred 

Store deler av fjellsiden ovenfor området er brattere enn 30°. Det er derfor potensielle 
utløsningsområder for snøskred. På grunn av skogen, anser vi sannsynlighet for utløsning av 
snøskred som liten. Skogen ovenfor det vurderte området har derfor stor betydning for 
utstrekningen av faresonene. Skogsdrift i de bratte delene av fjellsiden bør derfor reguleres.  

Det er flere potensielle utløsningsområder for snøskred, som ikke har skog: 
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- I en botn vest for Devollhaugen/Strandafjellet, i toppen av Markaneselva.  
- I en botn i toppen Grøgardsgrova. 
- I en liten botn i toppen av Rabbegrova. 
- Terrenget mellom toppen av Grøgardsgrova og Rabbegrove har glissen vegetasjon i 

flere mindre forsenkninger.  

På et flyfoto fra 1971, er det mulige spor etter skade fra snøskred i skogen nedenfor flere av 
forsenkningene mellom Rabbegrova og Grøgardsgrova. Det er skredskadet skog ned til kote 
130. Skogen står i dag ikke tydelig høyere enn skogen gjorde i 1971, men størrelsen på trær 
ser ut til å ha økt. Vi mener derfor at det kan utløses snøskred fra forsenkningene nevnt 
ovenfor.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse fra utløsningsområdene nevnt ovenfor. Vi har 
benyttet modulen for snøskred i RAMMS (Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt 
som støtte for å vurdere flytebevegelsen i snøskred. Tabell 5 viser parametersettene som er 
brukt i beregningene.  

6.3.2 Sørpeskred 

Sørpeskred langs bekkene som drenerer større myrområder kan ikke utelukkes. Det er 
hovedsakelig Markaneselva, Grøgardsgrova og Rabbegrova, som er utsatt. Vi har vanskelig 
for å vurdere sannsynligheten for sørpeskred. Ved vurdering av faresonene, er sannsynlighet 
for sørpeskred vurdert sammen med kanaliserte løsmasseskred.  

6.3.3 Skred i fast fjell 

Det er kildeområder for steinsprang flere steder, blant annet (fra vest): Blåhamran, Gråura, 
Nakkahamran og fjellskrentene ovenfor den østlige delen av området. Spesielt Gråura ser ut 
til å ha relativt hyppige utfall. Enkelte områder i fjellsiden er så bratte at steinblokker i toppen 
av løsmassedekket kan remobiliseres.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d 
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet 
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i 
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse 
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av 
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 11. 

6.3.4 Løsmasseskred 

Fjellsiden er generelt bratt, og løsmasseskred er kjent fra området. Løsmasseskred vil trolig 
hovedsakelig kanaliseres langs eksisterende raviner i fjellsiden. Utløsningsområdene vil 
være områder med stor tilførsel av vann.   

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS 
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i 
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løsmasseskred. Parametersettene som vist i Tabell 6 er brukt. Utløsningsområdet er blant 
annet definert som et område rundt kote 400. Området strekker seg på oversiden av hele det 
vurderte området. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10.  

6.3.5 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype varierer langs 
fjellsiden. Nedenfor skrentene er dimensjonerende skredtype steinsprang. Langs bekkene 
øst i området, er det løsmasseskred og delvis snøskred.  

6.3.6 Forutsetninger for faresonene 

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av løsmasseskred og 
snøskred. Skogen vil også bremse steinblokker nedenfor kildeområder for steinsprang. Etter 
flatehogst av større områder, bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår regulering 
av skogsdriften i arealet vist i Kartbilag 12. Det er i dag vernskog over omtrent kote 250 
(NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger 
reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011). 
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7 Verma 
Området ligger omtrent 30 km sørøst for Åndalsnes, ved utløpet av Verma i Rauma. 
Området er vist på kart i Figur 15. Bilder av dalsidene ovenfor kartleggingsområdet er vist i 
Figur 16 og Figur 17.  

 

 

Figur 15: Kart over området Verma. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.  

 

Fugleleikhøa 
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Figur 16: Bilde av østsiden av dalen ved kartleggingsområdet Verma. 

 

 

Figur 17: Bilde av vestsiden av kartleggingsområdet Verma. 
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7.1 Grunnlag 

7.1.1 Aktsomhetsområder 

Nesten hele kartleggingsområdet er dekket av faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1), samt aktsomhetskart for snøskred (Kartbilag 2), og jord- og 
flomskred (Kartbilag 4). En mindre del av området er dekket av aktsomhetssoner for 
steinsprang (Kartbilag 3).  

7.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-10 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm 
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 12. 
Det var god sikt under befaringene. 

 

Tabell 12: Utvalgte GPS punkt i Verma. For plassering av punktene, se Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
810 Bekk på fjell. Lite potensial for erosjon. Tegn på flomaktivitet. 
811 Bekk, tydelig flomstor. Erosjon i grøft langs veg (overside) pga overløp ovenfor 

bru. Lite/begrenset potensial for erosjon av løsmasser. 
812 Flombekk, tørr nå. 
813 Fjell 50m ovenfor veg. 
814 Stikkrenne Ø300, nesten tett. 
815 2 x Ø300, greie. 
816 Nedsiden av bru: vann ledes mot N. Tørr, ikke flomskred. 
819 Levé? Store blokker p åS-siden av bekk. Nei, ikke det. Renne ca 10 m dyp. 
820 Toppunkt gammelt løsmasseskred. Over veg: 2 bekker. Nedenfor veg: 1 stort 

søkk. 
821 Levé? 
822 Stikkrenne Ø200. 
823 Stort søkk. Stikkrenne? Ser ikke slik ut. 
824 Bekk i rør? 
825 Bekk. 
828 Gammel furuskog. 
829 Flombekk, tørr nå. 
830 Bekk, flombekk. Plastret i sidene. Stikkrenne Ø500. Inntak lenger nede, ovenfor 

hus.  
831 Fjell i dagen, oppsprukket. 
833 Grøft fra 831 ned hit. Flombekk fra oven. Stikkrenne Ø400. Dårlig bekk på 

nedsiden.  
834 Renne fra sideterreng. 

 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  42/69 
 

7.2 Beskrivelse av området 

7.2.1 Topografi 

Bunnen av dalen ligger rundt kote 160. Herfra stiger terrenget mot vest opp mot Hattan rundt 
kote 1550 og Alterhøa 1573 m o.h. Fra dalbunnen stiger terrenget forholdsvis bratt opp til 
kote 500. Terrenghelningen øker jevnt oppover i fjellsiden, fra 10-20° til 50-60° i 
fjellskrentene øverst i fjellsiden. Det er flere raviner og elveløp i fjellsiden, men ellers er 
terrenget relativt jevnt. Ovenfor kote 500 blir terrenget slakere, med store myrområder opp til 
kote 800. Ovenfor kote 800 stiger terrenghelningen raskt opp mot skrentene på Hattan og 
Alterhøa.  

Den østlige fjellsiden stiger fra dalbunnen opp mot Fugleleikhøa 1376 m o.h. Den nedre 
delen av fjellsiden, opp til omtrent kote 750, er forholdsvis jevn, med enkelte raviner og 
elveløp. Terrenghelningen er 30-40°. I den øvre delen av fjellsiden er det flere store og 
mindre fjellskrenter. De største skrentene er Bjørnhammaren, Gråberget og vestsiden av 
Fugleleikhøa (Figur 16).  

7.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

7.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. Dalbunnen er dekket med tynt morenedekke og fluviale avsetninger. Dalsidene 
er dekket med morenemasse, tykkere i den vestlige dalsiden enn i den østlige. Det er bare 
tegnet inn få områder med skredavsetninger før man kommer opp på bart fjell nedenfor 
Fugleleikhøa mot øst, og Alterhøa og Hattan mot vest.  

7.2.4 Vegetasjon 

Størsteparten av fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet er dekket med skog (Figur 16, Figur 
17, Kartbilag 8). Det er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Det er flere skogsveger i 
fjellsiden.  

Det første tilgjengelige flyfoto er fra 1975. Her er skoggrensa omtrent som i dag, men 
enkelttrær i skogen i den mellomste og nedre delen av fjellsidene var mindre.  

7.2.5 Avrenning 

I tillegg til de store elvene Verma og Rauma, er det mange små bekkeløp inn i området. 
Flere av bekkene har relativt store nedslagsfelt, og har stor fallhøyde. I perioder med intens 
nedbør og snøsmelting, forventer vi stor vannføring i bekkene.  

7.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det registrert flere skredhendelser i og rundt 
kartleggingsområdet (Tabell 13). I tillegg fikk vi under befaringen informasjon om flere 
skredhendelser i området. Informasjon om disse er også lagt inn i Tabell 13.  
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Tabell 13: Registrerte skredhendelser i Verma. For omtrentlig plassering av hendelsene, se 
Kartbilag 9.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase 1849-05-18 Løsmasseskred Skred tok jord og uthus på Stokke. 
2 Skreddatabase 1984-06-27 Løsmasseskred Skredmasser på banen nord for 

Ormheim hotell. Løsna fra 
Bjørnhammaren.  

3 Skreddatabase 1926-06-09 Løsmasseskred Skredmasser på banen og på 
Ormheim hotell: løsna fra 
Bjørnhammaren, ca. 60.000 m3.  

4 Skreddatabase 2005-05-07 Løsmasseskred Skred på bane.  
5 Skreddatabase 1924-06-27 Løsmasseskred Feil registrering? Samme dato som 

ID 2. Skred på bane og veg.  
6 Skreddatabase 1995-04-29 Steinsprang Skred på bane. 
7 Skreddatabase 2011-06-09 Løsmasseskred Skredmasser til elva.  
8 Befaring Etter 1924 Snøskred Snøskred på stasjonstomta etter 

1924. 
9 Befaring Før 1902 Snøskred Snøskred ned på vegen. Etter 

skredhendelsen var det en glenne i 
skogen.  

1
0 

Befaring ? Sørpeskred Sørpeskred utløst på grunn av 
åpning av luke til demning.  

 

7.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har ikke hatt tilgang til tidligere skredfarevurderinger for området.  

7.2.8 Sikringstiltak 

Under befaringen observerte vi to sikringstiltak i området: 

1) Vest for Fugleleikhøa er det etablert en rekke kanaler. Disse ser ut til å lede vann fra 
fjellskrenten ned i veldefinerte bekkeløp.  

2) Fangvoll ovenfor jernbanen. Vollen er plassert et sted det er registrert steinsprang på 
banen (ID 6, Tabell 13).  

7.2.9 Geomorfologiske tolkninger 

Det er flere raviner i fjellsiden. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8. Ravinene 
er dannet ved tidligere løsmasseskred og erosjon. Enkelte av vifteformene i bunnen av 
ravinene er godt synlige, mens andre ikke er synlige på grunn av terrenginngrep.  

7.3 Vurdering av skredfare 

7.3.1 Snøskred 

Store deler av fjellsidene ovenfor området er brattere enn 30°. Disse områdene er potensielle 
utløsningsområder for snøskred. På grunn av skog i utløsningsområdene under 
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skoggrensen, anser vi sannsynlighet for utløsning av snøskred som liten. Skogen ovenfor det 
vurderte området har derfor stor betydning for utstrekningen av faresonene. Skogsdrift i 
fjellsiden bør derfor reguleres.  

To mindre botner sørvest for Fugleleikhøa ligger over skoggrensen. Disse er potensielle 
utløsningsområder for snøskred. Områdene er ikke spesielt store, men spesielt det sørligste 
området kan samle betydelige snømengder med vind fra nordøst til sørøst.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse fra utløsningsområdene nevnt ovenfor. Vi har 
benyttet modulen for snøskred i RAMMS (Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt 
som støtte for å vurdere flytebevegelsen i snøskred. Tabell 5 viser typiske verdier 
parametersettene anvendt i modellkjøringene.  

7.3.2 Sørpeskred 

Sørpeskred kan ikke utelukkes fra bekkene som renner ut fra større myrområder. Det gjelder 
spesielt Løkrabekken i den østlige dalsiden og Hjellgrova, Sørjordgrova samt Storsteinbiten 
og Indre Steinbiten i den vestlige dalsiden. Årlig sannsynlighet for sørpeskred er vanskelig å 
estimere. Vi forventer at sørpeskredhendelser i stor grad vil se ut som kanaliserte 
løsmasseskred nede ved dalbunnen. Vi anvender derfor modellkjøringene for løsmasseskred 
til å estimere utbredelsen av sørpeskred langs de nevnte bekkeløp.  

7.3.3 Skred i fast fjell 

Det er flere kildeområder for steinsprang ovenfor det vurderte området. Spesielt Gråberget er 
forholdsvis aktivt. Vi vurderer allikevel at steinsprang ikke er dimensjonerende for 
faresonene, og har derfor ikke utført beregninger av rekkevidden for steinsprang.  

Unntaket er helt sørøst i kartleggingsområdet. Her er det nå bygd en fangvoll ovenfor banen. 
Denne vil etter vår vurdering stoppe dimensjonerende steinblokker.  

Steinsprang kan utløse løsmasseskred i helt spesielle situasjoner. Steinsprangmateriale kan 
transporteres videre som løsmasseskred. Dette er tilfellet nedenfor Gråberget.  

7.3.4 Løsmasseskred 

Fjellsidene er generelt bratte, og løsmasseskred er kjent fra området. Løsmasseskred vil 
trolig hovedsakelig kanaliseres langs eksisterende raviner i fjellsiden. Utløsningsområdene 
vil være områder med stor tilførsel av vann.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS 
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i 
løsmasseskred. Parametersettene som vist i Tabell 6 er brukt. Utløsningsområdene er 
definert som område parallelt med kotene i den mellomste delen av fjellsidene. 
Flytemodellen viser da de løpene som flomskred vil ta under dagens terrengforhold. Utvalgte 
resultater er vist i Kartbilag 10.  
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7.3.5 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype varierer langs 
fjellsidene, men er hovedsakelig løsmasseskred. Langs enkelte bekker, kan skred starte som 
sørpeskred og på grunn av medrivning og smelting av snøen, gå over i løsmasseskred 
nederst i dalsidene. Nedenfor de to øverste utløsningsområdene for snøskred, er snøskred 
dimensjonerende skredtype.  

7.3.6 Forutsetninger for faresonene 

Flatehogst av skogen i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av løsmasseskred og 
snøskred. Skogen vil også bremse steinblokker nedenfor kildeområder for steinsprang. Etter 
flatehogst av større områder, bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår regulering 
av skogsdriften i arealet vist i Kartbilag 12. Det er i dag vernskog over omtrent kote 600 
(NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger 
reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011). 
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8 Marstein 
Området ligger i Romsdalen, omtrent 16 km sørøst for Åndalsnes, nedenfor Mongegjura 
1317 m o.h. Området er vist på kart i Figur 18. Bilder av dalsidene ovenfor 
kartleggingsområdet er vist i Figur 19, Figur 20 og Figur 21.  

 

 

Figur 18: Kart over området Marstein. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.  

 

Mongegjura 
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Figur 19: Bilde av en del av den østlige dalsiden ved Marstein. 
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Figur 20: Bilde av den nordvestlige dalsiden i området Marstein.  

 

 

Figur 21: Bilde av den sørvestlige dalsiden i området Marstein. 
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8.1 Grunnlag 

8.1.1 Aktsomhetsområder 

Nesten hele kartleggingsområdet er dekket av faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1), samt aktsomhetskart for snøskred (Kartbilag 2). Hele området er 
dekket av aktsomhetssoner for steinsprang (Kartbilag 3). Aktsomhetssoner for jord- og 
flomskred (Kartbilag 4), dekker en mindre del av området.  

8.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-10 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm (Skred AS). 
Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 14. Det var god 
sikt under befaringene. 

 

Tabell 14: Utvalgte GPS punkt i Marstein. For plassering av punktene, se Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
835 Steinblokk, gammel. Fra fjellskred? 
836 Mange store blokker, 5000? 10 m3. Lenger ut er det også enkelte blokker men 

langt mellom de.  
837 Svær blokk, som hus. 
838 Fot ur. Blokker som hus, overalt. 
839 Blokk med langt utløp, 15 m3. Et par mindre blokker rundt.  

 

8.2 Beskrivelse av området 

8.2.1 Topografi 

Bunnen av dalen ligger rundt kote 60. Dalbunnen er forholdsvis flat, men stiger mot øst opp 
mot Mongegjura 1317 m o.h. i en nær vertikal vegg. I foten av fjellveggen ligger en ur med 
terrenghelning på rundt 35°. Fjellsiden vest for dalbunnen er slakere, men store deler har 
terrenghelning på mer enn 45°.   

8.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

8.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. Dalbunnen er dekket fluviale avsetninger. Nederst i dalsidene er det 
skredavsetninger. Oppover i fjellsidene er det bart fjell.  
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8.2.4 Vegetasjon 

Det er skog på den nedre delen av skredavsetningene. I områder med stor skredaktivitet, er 
det ikke skog. I fjellsiden mot vest er det glissen skog på de små utflatingene i fjellsiden.  

8.2.5 Avrenning 

I den østlige fjellsiden er det ingen større bekker. Avrenningen forgår trolig gjennom 
skredavsetningene. I den vestlige fjellsiden renner Ølmåa inn nord i området fra vest. Flere 
mindre bekker renner inn sør i området.  

8.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det registrert fire skredhendelser i 
kartleggingsområdet. En av disse, et isnedfall i en skjæring, er ikke tatt med i Tabell 15. Nord 
og sør for området er det registret snøskred og steinskred. Disse er ikke tatt med i Tabell 15.  

Under befaringen fikk vi informasjon om ytterligere skredhendelser. Informasjon om disse er 
også lagt inn i Tabell 15 (ID 4 og 5).  

 

Tabell 15: Registrerte skredhendelser i Marstein. For omtrentlig plassering av hendelsene, 
se Kartbilag 9.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase 1927-10-10 Steinskred Skred tok skog og gikk over vegen.  
2 Skreddatabase 1757-01-02 Fjellskred Skred dekket slettamarka, dannet ny 

ur.  
3 Skreddatabase 1982-03-18 Steinskred 60.000 m3, 200 m bredde. 
4 Befaring 1960-tallet? Støvsky fra 

snøskred 
Skog tatt av støvskyen på et 
snøskred fra vestsiden. Datoen noe 
usikker.  

5 Befaring Årlig Snøskred/ 
utglidning med 
støvsky 

Jevnlige nedfall og utglidninger fra 
området nord for Skulnebba. 
Skredvind ned mot Remmen, men 
utbredelse av vinden varierer.  

 

8.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har ikke hatt tilgang til tidligere skredfarevurderinger for området.  

8.2.8 Sikringstiltak 

Vi har ikke observert sikringstiltak i området.  

8.2.9 Geomorfologiske tolkninger 

Uravsetningene og topografien i bunnen av dalen, tilsier at det relativt ofte går steinsprang, 
steinskred og fjellskred i området. Enkelte steder, for eksempel nedenfor Marsteinskora, er 
materialet i skredviftene avsatt av vann.  
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8.3 Vurdering av skredfare 

8.3.1 Snøskred 

Fjellsiden mot øst er for bratt til at det kan løsne store snøskred. Unntaket er helt sørøst i 
området, ved Ytter Monge. Her kan mindre snøskred utløses fra små botnformasjoner i 
fjellsiden. Faste masser i snøskred herfra vil ha begrenset rekkevidde, men det kan være en 
trykkvirkning et stykke ut fra urfoten.  

Fjellsiden mot vest er generelt for bratt til at store snøskred kan utløses. Men en stor 
botnformasjon øst for Hellehøin har terreng som kan føre til betydelig oppsamling av snø, og 
store snøskred. For dette utløsningsområdet har vi beregnet utbredelse av snøskred, som 
beskrevet nedenfor.  

Skredvind har forårsaket store ødeleggelser flere steder i dalen, blant annet som nevnt ved 
skredhendelse 4 (Tabell 15). Områder utsatt for skadelig skredvind er vanskelige å vurdere 
fordi 1) det er vanskelig å vurdere utløsningsområder, og 2) det er vanskelig å vurdere hvor 
langt trykkvirkningen har betydelig skadeeffekt. Vi mener det er flere mindre botner øverst i 
den vestlige fjellsiden, der snøskred kan utløses og gi betydelig skredvind i bunnen av 
fjellsiden. Vi har vurdert utbredelsen av skadelig skredvind etter skjønn og støttet oss til 
skredhendelse 4 (Tabell 15).  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse fra utløsningsområdene nevnt ovenfor. Vi har 
benyttet modulen for snøskred i RAMMS (Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt 
som støtte for å vurdere flytebevegelsen i snøskred. Tabell 5 viser typiske verdier 
parametersettene anvendt i modellkjøringene. 

8.3.2 Sørpeskred 

I nedslagsfeltet til Ølmåa er det flere mindre vatn, og sørpeskred langs Ølmåa kan derfor ikke 
utelukkes. Frekvensen av sørpeskred vil trolig være mindre enn frekvensen av kanaliserte 
jordskred, og vi her derfor ikke vurdert sørpeskred i detalj.  

8.3.3 Skred i fast fjell 

Det er potensial for utfall av større volum fast fjell fra flere steder i fjellsidene. Sannsynlighet 
for og rekkevidde av steinskred (volum ≥100 m3 og <10 000 m3) og fjellskred (volum 
≥10 000 m3) ligger utenfor dette oppdraget, og er ikke vurdert i detalj. Basert på terrenget og 
historikken i området, mener vi at årlig sannsynlighet for steinskred og fjellskred i området er 
>1/5000. I enkelte områder, spesielt nedenfor Mongegjura i øst og ovenfor Alnes i vest, er 
årlig sannsynlighet muligens >1/1000. Siden steinskred og fjellskred kan ha betydelig 
rekkevidde, anbefaler vi at det utføres en detaljert vurdering i kartleggingsområdet. 
Fjellpartiet Mannen ligger bare få kilometer mot nordvest. Vi antar derfor at det allerede 
finnes mye informasjon om forholdene for steinskred og fjellskred i området.  

Fjellsidene øst og vest for dalbunnen er kildeområder for steinsprang. Det er utført 
beregninger av rekkevidde til steinsprang, som beskrevet nedenfor.  
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Beregninger 

Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d 
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet 
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i 
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse 
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av 
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 11. 

På grunn av de store fallhøyder på steinblokker, vil det være betydelig knusning hver gang 
steinblokker spretter mot fjellveggen. Dette er ikke inkludert i den anvendte 
steinsprangmodellen.  

8.3.4 Løsmasseskred 

Løsmasseskred kan forekomme langs forsenkninger i terrenget, der steinsprangmateriale 
samles. Ellers er det generelt for lite løsmassedekke i fjellsidene til at løsmasseskred er 
aktuelt. Steinsprang og snøskred ventes å ha større utbredelse enn løsmasseskred. Vi har 
derfor ikke beregnet skredutbredelse for løsmasseskred.  

8.3.5 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype varierer langs 
fjellsidene, men er hovedsakelig snøskred med skredvind fra vestsiden av dalen, og 
steinsprang fra østsiden av dalen.  

8.3.6 Forutsetninger for faresonene 

Det er ubetydelig skog i fjellsidene og på uravsetningene. Denne skogen har begrenset 
effekt på utbredelsen av de dimensjonerende skredtypene. Bemerk at faresonene ikke 
inkluderer sannsynlighet for fjellskred og steinskred.  
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9 Mittetdalen 
Mittetdalen ligger sør for Langfjorden, omtrent 15 km nord for Åndalsnes. Området er vist på 
kart i Figur 22. Bilder av dalsiden ovenfor kartleggingsområdet er vist i Figur 23 og Figur 24.  

 

 

Figur 22: Kart over området Mittetdalen. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.  
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Figur 23: Bilde av den sørlige delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet i Mittetdalen. 

 

 

Figur 24: Bilde av den nordlige delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet i Mittetdalen. 
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9.1 Grunnlag 

9.1.1 Aktsomhetsområder 

Den øvre delen av kartleggingsområdet er dekket av faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1). Hele området er dekket av aktsomhetssone for snøskred (Kartbilag 
2), og aktsomhetssoner for jord- og flomskred dekker en stor del av området. En 
aktsomhetssone for steinsprang går inn i øvre delen av området nedenfor Heimre 
Rypetinden.  

9.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken 2015-09-07 og området ble vurdert fra helikopter 2015-
09-11. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm 
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 9. Under første befaring var det ikke 
sikt til fjelltoppene og øvre del av fjellsiden. På andre befaring var det god sikt. 

Under befaringen ble notert følgende kommentarer: 

- Mange skred på 1700-tallet. 
- Meget sjeldent med snøskred, men skjer av og til, ned midt i lia. 
- Lite snøskavler.  

9.2 Beskrivelse av området 

9.2.1 Topografi 

Kartleggingsområdet ligger i en vestvendt fjellside og går fra Mittetelva rundt kote 60 til 
omtrent kote 250 i fjellsiden. Dalbunnen er forholdsvis slak. På kote 100-150 er det en tydelig 
terrasse, der størsteparten av bebyggelsen ligger. Ovenfor terrassen stiger terrenget jevnt 
opp til Milthaugen 609 m o.h. i nord og Heimre Ryptinden 968 m o.h. i sør.  

Den øvre delen av fjellsiden har terrenghelning på 30-40°, og er delvis brattere enn 45°. Det 
ligger raviner med 50-100 meters mellomrom langs den nedre delen av hele fjellsiden.  

9.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

9.2.3 Løsmassedekke 

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:50.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. Dalbunnen er dekket fluviale avsetninger omtrent opp til bebyggelsen.  Ovenfor 
bebyggelsen er det morenemasser, som avtar i tykkelse oppover i fjellsiden. Nedenfor 
Heimre Ryptinden er det fjell i dagen.  

9.2.4 Vegetasjon 

Det er skog i fjellsiden opp til rundt kote 650. Skogen er naturlig blandingsskog med enkelte 
plantefelt med gran. I øvre delen av botnen under Heimre Ryptinden er det ikke skog. Første 
flyfoto vi har tilgang til er fra 1971. Da var det skog i omtrent samme høyde som i dag, men 



Rauma - Skredfarekartlegging utvalgte områder 
Faresoner for skred i Voll, Innfjorden, Åndalsnes-Sogge, Marstein, Verma, Melbø, 
Breivika-Hegerholm, Mittetdalen og Nesstranda 

Dato: 2016-02-17 
Rapport: 15047-01-1  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  56/69 
 

skogen var betydelig mer glissen, spesielt opp mot skoggrensa. På befaringen så vi at det 
nylig var utført flatehogst av skogen ovenfor Fonna (Figur 23).  

9.2.5 Avrenning 

Flere mindre bekker renner gjennom ravinene i fjellsiden.  

9.2.6 Registrerte skredhendelser 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det registrert flere skredhendelser i 
kartleggingsområdet og rett utenfor. En av disse er relatert til isgang i Mittetelva. Resten av 
de registrerte hendelsene er vist i Tabell 16. Etter samtale med befolkningen under 
befaringen, fikk vi informasjon om flere snøskred i fjellsiden. Disse hendelsene har trolig vært 
før 1960. Vi er usikre på hvor i fjellsiden hendelsene var. På grunn av stor usikkerhet, er 
denne informasjonen er ikke tatt med i Tabell 16.  

 

Tabell 16: Registrerte skredhendelser i Mittetdalen. For omtrentlig plassering av hendelsene, 
se Kartbilag 9.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase 1758 Løsmasseskred Løsmasseskred? Flom?  
2 Skreddatabase 1650 Løsmasseskred Skredmasser tok 15 hus på Dale. 
3 Skreddatabase 1744 Løsmasseskred Også på Dale. Ikke så store skader 

som i 1650.  
4 Skreddatabase Ca. 1853 Løsmasseskred Skade på jord ved Dale.  

 

9.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har ikke fått tilgang til skriftlig dokumentasjon av skredfarevurderinger i området. Det er 
flere relativt nye bolighus i området. Beboerne på Gnr/Bnr 149/36 fortalte at de hadde fått en 
muntlig vurdering fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. Plasseringen av bolighuset ble 
vurdert som trygt.  

9.2.8 Sikringstiltak 

Det er ikke observert sikringstiltak.  

9.2.9 Geomorfologiske tolkninger 

Det er flere raviner i fjellsiden. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8. Ravinene 
er dannet ved tidligere løsmasseskred og erosjon. Enkelte av vifteformene i bunnen av 
ravinene er godt synlige, mens andre ikke er synlige på grunn av terrenginngrep.  

9.3 Vurdering av skredfare 
Fjellsiden vest for det vurderte området er ikke bratt nok til at snøskred kan utløses. 
Løsmasseskred fra fjellsiden kan ikke utelukkes, men de vil stoppe i Mittetelva, og ikke 
utgjøre direkte skredfare i det vurderte området. Fjellsiden mot vest er derfor ikke vurdert 
nærmere.  
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9.3.1 Snøskred 

Den øvre delen av fjellsiden opp mot Heimre Rypefjellet er bratt nok til at snøskred kan 
utløses. Terrenget er svakt konkavt, og det er ikke skog. Området ligger ikke i le for vanlig 
nedbørførende vindretning fra vest. Vind fra østlig sektor kan avsette snø i området. Slike 
situasjoner kan oppstå med årlig sannsynlighet som er betydelig større enn 1/1000. Vi mener 
derfor at snøskred må vurderes. 

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse fra utløsningsområdet nevnt ovenfor. Vi har 
benyttet modulen for snøskred i RAMMS (Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt 
som støtte for å vurdere flytebevegelsen i snøskred. Tabell 5 viser typiske verdier 
parametersettene anvendt i modellkjøringene. Det er forholdsvis stor usikkerhet i 
utstrekningen av de potensielle utløsningsområdene mot nord.  

9.3.2 Sørpeskred 

Det er ingen typiske utløsningsområder for sørpeskred i fjellsiden ovenfor 
kartleggingsområdet.  

9.3.3 Skred i fast fjell 

Helt øverst i fjellsiden, opp mot Heimre Rypetind, samt ved Gråurhaugen er det mindre 
kildeområder for steinsprang. Erfaring tilsier at steinsprang herfra ytterst sjeldent kan nå inn i 
kartleggingsområdet. Men snøskred og løsmasseskred har større rekkevidde, og vi har 
derfor ikke vurdert steinsprang nærmere.  

9.3.4 Løsmasseskred 

Fjellsidene er bratte nok til at løsmasseskred kan utløses som jordskred og deretter 
kanaliseres ned gjennom eksisterende raviner. Løsmasseskred kan også utløses som 
flomskred ved erosjon i ravinene. Skredbevegelsen vil mest sannsynlig kanaliseres gjennom 
eksisterende raviner. Utløsningsområdene vil være områder med stor tilførsel av vann.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS 
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i 
løsmasseskred. Parametersettene som vist i Tabell 6 er brukt. På grunn av mangel på 
detaljert terrengmodell i fjellsiden ovenfor området, er det begrenset hvor mye informasjon 
det kan hentes ut av beregningene. Det er derfor ikke vist resultater i Kartbilagene.  

9.3.5 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype er snøskred 
nedenfor den delen av fjellsiden som ikke har skog øverst. I resten av området er 
løsmasseskred dimensjonerende skredtype.  

Helt sør i området, ved Dale, er det registrert tre skredhendelser. I det tilgjengelige 
kotegrunnlaget er det bare få definerte raviner og bekkeløp. Det er dermed nesten umulig å 
vurdere nedslagsfeltene til de ulike bekkene. I dette området er usikkerheten i faresone 
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derfor betydelig. Vi foreslår at det utføres en ny vurdering etter at et bedre kotegrunnlag er 
utarbeidet. Det samme gjelder for området vest for Heimre Ryptinden.  

9.3.6 Forutsetninger for faresonene 

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av løsmasseskred og 
snøskred. Skogen vil også bremse steinblokker nedenfor kildeområder for steinsprang. Etter 
flatehogst av større områder, bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår regulering 
av skogsdriften i arealet vist i Kartbilag 12. Det er i dag vernskog over omtrent kote 350 
(NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger 
reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011). 
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10 Nesstranda-Åndalsnes-Sogge 
Området strekker seg fra Åndalsnes sentrum mot sør og sørøst til Halsa i Romsdalen, og fra 
Åndalsnes mot øst forbi Nesstranda (Figur 25). De to kartleggingsområdene Nesstranda og 
Åndalsnes-Sogge grenser opp til hverandre, og er beskrevet samlet. Bilder av dalsidene 
ovenfor kartleggingsområdet er vist i Figur 16 og Figur 17.  

 

 

Figur 25: Kart over områdene Nesstranda og Åndalsnes-Sogge. Bakgrunnskart © Kartverket, 
www.kartverket.no.  
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Figur 26: Bilde av Nesstranda og fjellsiden ovenfor. 

 

 

Figur 27: Bilde av den nedre delen av fjellsiden mellom Åndalsnes og Halsa. 
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Figur 28: Bilde av fjellsiden mellom boligfeltet Neshagen og Nesaksla. 
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10.1 Grunnlag 

10.1.1 Aktsomhetsområder 

Langs fjellsidene i hele kartleggingsområdet er det faresone/aktsomhetssone for snø- og 
steinskred (Kartbilag 1), aktsomhetssone for snøskred (Kartbilag 2) og aktsomhetssone for 
steinsprang (Kartbilag 3). Aktsomhetssoner for jord- og flomskred (Kartbilag 4), dekker 
områdene nedenfor de største forsenkningene i fjellsidene. 

På nordøstsiden av Setnesfjellet sør for Åndalsnes sentrum, er det et betydelig avvik mellom 
faresone/aktsomhetssone for snø- og steinskred (Kartbilag 1) aktsomhetskartene for 
snøskred (Kartbilag 2). Nedenfor Reitafonna er den automatisk genererte aktsomhetssonen 
500 m kortere enn den delvis manuelt tegnede faresonen/aktsomhetssonen (Kartbilag 1 og 
2). Dette kan skyldes at den manuelle vurderingen inkluderer skredvind ut over Setnesmoen, 
og at den automatisk genererte aktsomhetssonen ikke viser det. Samtidig er det flere 
skredbaner i området, der skredvind er et kjent problem, og her er avviket mellom de to 
typene aktsomhetskart betydelig mindre.  

10.1.2 Befaring 

Det ble utført en befaring på bakken over flere dager fra 8. til 10. september 2015, og 
området ble vurdert fra helikopter 2015-09-11. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik 
Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm (Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i 
Kartbilag 9, utvalgte GPS punkt i Tabell 17. Det var god sikt under befaringen noen dager. 
Andre dager var det grått vær med lavt skydekke. 

 

Tabell 17: Utvalgte GPS punkt i Nesstranda-Åndalsnes-Sogge. For plassering av punktene, 
se Kartbilag 9.  

Punkt Kommentar 
747 Korte utløp fra steinsprang. Sjeldne snøskred kan gå lenger. 1982: Snø kom rett 

ned. Stor blokk i Reitafonna, ca 25 år gammel.  
748 Steinsprangblokk bak grøfta, 1 m3, gammel. Drensgrøft tar små blokker. Ur/fjell 

sør for drensgrøft. 
749 Lite steinsprangaktivitet, ingen ur, ingen blokker, bare løsmasse. 
750 Faresone i veg bak bolighus. 
764 Bratt fjell men liten grad av oppsprekking. Ingen avrenning, ikke flomskred, ikke 

snøskred 
765 Tendens til rotvelt-problem, meget lokalt. Ingen aktivitet men sone allikevel. 
766 Avløste blokker, disc, som har kommet ned. 
767 Flak og blokker avløst. Rensk og bolt. 
768 Potensial for rotvelt. Ur fra bratta over. Gjerde? 
769 Fjellnabb, oppsprukket. 
770 Mye oppsprukket fjell, ca 1 m3. 
771 Mange blokker fra overheng over, 2-4 m3. 
772 Grøft fot skrent, 2-3 m overhøyde. Oppsprukket ovenfor.  
773 Grøft/voll fot skrent. 2-3 m overhøyde. 
774 Liten voll. Ikke voll ved vassig, men ellers gjennomgående. 
775 Steinsprangblokk, <15 år gamle. 
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Punkt Kommentar 
776 2 x steinsprangblokker, 5000 år, 4x2x2 m.  
777 Store blokker, 1x ved huset på nedsiden av vegen.  

 

10.2 Beskrivelse av området 

10.2.1 Topografi 

Kartleggingsområdet starter ved havnivå og går omtrent 100 m opp i fjellsidene. Øst for 
kartleggingsområdet går Romsdalseggen omtrent sørøst-nordvest. Høyeste punkt øst for 
området er Mjølvafjellet 1216 m o.h. og Blånebba 1320 m o.h. Fjellsiden nedenfor 
Romsdalsegga er en bratt fjellvegg med flere dype gjel nedenfor store botner. 

Sør for området, ved Sogge, ligger den nordlige delen av Trolltindan, med Nonshaugen og 
Norafjellet 957 m o.h. Det er fjellsiden nord for Norafjellet, som har fallretning inn i området. 
Det er enkelte nær vertikale fjellskrenter i fjellsiden, men størsteparten av fjellsiden har 
terrenghelning på 30-40°, med slakere benkninger mellom de bratteste partiene.  

Vest for området ligger Setnesfjellet 1238 m o.h. Nordsiden av Setnesfjellet faller ut mot 
Isfjorden og den sørlige delen av industriområdet sør for Veblungsnes. Fjellsiden har flere 
nær vertikale skrenter, adskilt av slakere benkninger med terrenghelning på 30-50°. Østsiden 
av Setnesfjellet faller ned mot Setnesaksla, som deler skredbanen i to. En del av fjellsiden 
har fall mot nordøst inn i kartleggingsområdet ved Setnesreitan (Reitafonna). En annen del 
av fjellsiden har fall mot sørøst mot elva Istra (Setnesfonna). Dette området ligger ikke inne i 
kartleggingsområdet.  

Kartleggingsområdet mellom Åndalsnes og Nesstranda ligger nedenfor en nordvendt 
fjellside. Den øvre delen av fjellsiden består av flere sett med nær vertikale skrenter adskilt 
av slakere benkninger. Nedenfor skrentene er terrenghellingen slakere, 30-40°, og relativt 
jevnt. Det er flere raviner i den nedre delen av fjellsiden. Flere av ravinene har levéer på 
sidene og ender i skredvifter.  

10.2.2 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 
6. Berggrunnen består av gneis.  

10.2.3 Løsmassedekke 

Store deler av det vurderte området ligger under marin grense (NGU, 2015b). Flere steder i 
området er det svært stor mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. 
Problemstillinger rundt stabilitet av leire er ikke vurdert i denne rapporten.  

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i 
Kartbilag 7. Dalbunnen er dekket fluviale avsetninger. Nederst i dalsidene er det 
skredavsetninger. Oppover i fjellsidene er det bart fjell. I området rundt Nesstranda er det 
tynn morene.  
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10.2.4 Vegetasjon 

Det er skog på største parten av skredavsetningene i foten av fjellsidene, og i de slakeste 
partiene i fjellsidene.  

10.2.5 Avrenning 

Avrenningen fra de bratte fjellsidene skjer gjennom større gjel og på fjelloverflaten. I området 
ved Nesstranda, renner bekkene i raviner.  

10.2.6 Registrerte skredhendelser 

Tabell 18 viser et utvalg av de registrerte skredhendelsene i nasjonal skreddatabase (NVE, 
2015). Registrerte hendelser med isnedfall i skjæringer og kvikkleireskred er ikke tatt med i 
tabellen. Under befaringen fikk vi informasjon om ytterligere skredhendelser. Informasjon om 
disse er tatt med i Tabell 18.  

 

Tabell 18: Registrerte skredhendelser i kartleggingsområdet Nesstranda-Åndalsnes-Sogge. 
For omtrentlig plassering av hendelsene, se Kartbilag 9.  

ID Referanse Dato Skredtype Skade, kommentar 
1 Skreddatabase 2011-12-11 Steinsprang På veg.  
2 Skreddatabase 2012-10-07 Løsmasseskred På veg. 
3 Skreddatabase 2012-10-07 Løsmasseskred På veg. 
4 Skreddatabase 1985-04-08 Steinsprang På veg. Skader på to biler og 

personer.  
5 Skreddatabase 1924-02-11 Snøskred Snøskred tok båt. 1 person 

omkom. 
6 Skreddatabase 1897-02-16 Snøskred Snøskred tok båt. 1 person 

omkom. 
7 Skreddatabase 2012-10-07 Løsmasseskred På veg. 
8 Skreddatabase 1935-07-28 Steinskred Skader på 100 m veg og 

jernbanelinje.  
9 Skreddatabase+ 

befaring 
1982-04-12 Snøskred med 

skredvind 
Skade på hus. Taket på ett hus 
ble slengt på jernbanelinja (en 
strekning på omtrent 250 m). På 
befaringen fikk vi informasjon om 
at dette skredet har gått flere 
ganger siden 1960. Det er 
hovedsakelig skredvind som gjør 
skade. Faste masser når ikke 
langt. Det er tre skredløp som kan 
nå ned i dette området.  

10 Skreddatabase 1997-07-27 Steinsprang Steinblokk på jernbanelinja.  
11 Befaring 1982-04-12 Snøskred med 

skredvind 
Skade på bustadhus, fjøs 
totalskadet. Nå er fjøset bygd i 
betong.  
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10.2.7 Tidligere vurderinger 

Vi har fått tilgang til en tidligere skredfarevurdering for området: NGI rapport 20081565-1, 
Nesaksla, Rauma kommune - Vurdering av skredfare for planområde innenfor gnr. 24, bnr. 4 
(NGI, 2008). Rapporten beskriver grunnlaget for en skredfarevurdering for et planlagt 
utbyggingsområde. Det er tegnet en samlet faresone for alle skredtyper med årlig 
sannsynlighet på ≥1/1000.  

10.2.8 Sikringstiltak 

Under befaringen ble det observert følgende sikringstiltak: 

- To små skredvoller ble observert bak boliger og garasjeanlegg på Lilleteigen i 
Neshagen boligfelt, Åndalsnes. Skredvollene så ut til å være mindre enn 5 år gamle.  

- Bak bolighuset på Halsa, der et skred traff i 1982 (ID 11, Tabell 18), er det etablert en 
skredvoll. Det er en del naturlige høydeforskjeller i området, og vi er usikre på hvor 
stor en del av skredvollen som er naturlig.  

- Ved Mjelvabøen, ovenfor skredhendelse 9, Tabell 18, er det etablert en skredvoll. 
Denne ble trolig etablert etter skredhendelsen i 1982, men det har vi ikke fått 
bekreftet.  

10.2.9 Geomorfologiske tolkninger 

Uravsetningene og topografien i foten av fjellsidene tilsier at det relativt ofte går steinsprang, 
steinskred og fjellskred i området.  

10.3 Vurdering av skredfare 

10.3.1 Snøskred 

Snøskred kan utløses fra alle fjellsidene i området. Mest utsatte er fjellsidene som ligger i le 
for vanlig nedbørførende vindretning fra vest. Men historikken viser at også vestvendte 
fjellsider i området kan ha relativt hyppige snøskred, som for eksempel ved Mjelva.  

Store snøskred ventes hovedsakelig nedenfor de store botnene, som for eksempel ved 
Setnesfjellet, langs Årstalgrova, langs Sågrova, ovenfor Mjelvabøen, og nedenfor 
Mjølvafjellet. Det kan være betydelig skredvind foran store snøskred. Ovenfor Nesstranda er 
det er et enkelt område med potensial for oppsamling av betydelig snømengder.  

Mindre snøskred kan utløses fra de fleste av fjellsidene. På grunn av store vertikale 
høydeforskjeller og bratt terreng, kan det også utvikles betydelig skredvind foran mindre 
snøskred.  

Områder utsatt for skadelig skredvind er vanskelige å vurdere fordi 1) det er vanskelig å 
vurdere utløsningsområder, og 2) det er vanskelig å vurdere hvor langt trykkvirkningen har 
betydelig skadeeffekt. Som hjelpemiddel har vi regnet på skredhendelsen på Halsa (ID 11, 
Tabell 18). Resultatene fra beregningene er brukt til å vurdere utbredelsen av faresonene.  

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse fra utløsningsområdene nevnt ovenfor. Vi har 
benyttet modulen for snøskred i RAMMS (Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt 
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som støtte for å vurdere flytebevegelsen i snøskred. For beregning av store snøskred, har vi 
benyttet parametersettet vist i Tabell 5.  

For å vurdere utbredelsen av skredvind, har vi regnet på hendelsen på Halsa (ID 11, Tabell 
18). Vi fikk informasjon om hendelsen under befaringen. Skredet ødela taket på bolighuset 
og fjøset ble totalskadet. Det er nå etablert en skredvoll nordøst for bebyggelsen. 
Utløsningsområdet var i fjellsiden øst for bebyggelsen, ikke i de store botnene nordøst for 
bebyggelsen. Ifølge beboerne i området, var det en snøskavl som løsnet og rev med seg snø 
i skredbanen.  

Med standard versjonen av RAMMS, var det ikke mulig å få skredmasser og skredvind til å 
følge en bane ned mot skredskadet bebyggelse. Sammen med produsentene av 
programvaren RAMMS brukte vi en videreutvikling av modellen. Med denne var det mulig å 
finne ett utløsningsområde som ga riktig skredbane og forventet trykk ved bebyggelsen. Et 
eksempel på beregningene er vist i Kartbilag 11.  

Vi har ikke hatt mulighet til å bruke modellen til å beregne skredvind fra alle potensielle 
områder for skavlnedfall. I stedet har vi brukt modellresultatene mer generelt. Resultatene 
viser at skredvinden kan være betydelig inntil 200-400 m fra foten av fjellsiden. Informasjon 
om skredhendelsene på Mjelvabøen (ID 9, Tabell 18) bekrefter dette.  

10.3.2 Sørpeskred 

Bekker som renner inn i området er generelt for bratte til at det er sørpeskred med 
«klassiske» utløsningsområder, for eksempel myrdrag. Våtsnøskred som utløses øverst i 
fjellsidene og beveger seg langsetter de store gjelene i fjellsiden, kan karakteriseres som 
sørpeskred. Nederst i skredbanen vi det trolig være mye løsmasse i skredmassene. 
Rekkevidden til denne skredtypen er begrenset i forhold til rekkevidden av tørre snøskred i 
samme skredbaner.  

10.3.3 Skred i fast fjell 

Det er potensial for utfall av større volum fast fjell fra flere steder i fjellsidene. Sannsynlighet 
for og rekkevidde av steinskred og fjellskred ligger utenfor dette oppdraget, og er ikke vurdert 
nærmere.  

Det er kildeområder for steinsprang langs nesten hele den østlige fjellsiden. Det er ulike 
grader av oppsprekking og variasjoner i foliasjonen i fjellsiden. Men på grunn av den store 
høydeforskjellen, er det mulighet for utfall i mange forskjellige høydenivå. Det er utført 
beregninger av rekkevidde til steinsprang, som beskrevet nedenfor.  

Beregninger 

Vi har brukt modellen Rockyfor3d (Dorren, 2012) med ulike parametersett. Størrelsen på 
blokker brukt i beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er 
blokkstørrelse variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til 
observasjoner av steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 11. 

På grunn av de store fallhøyder på steinblokker, vil det være betydelig knusning hver gang 
steinblokker spretter mot fjellveggen. Dette er ikke inkludert i den anvendte 
steinsprangmodellen. Knusning av blokker ved treff i fjellsiden, kan føre til steinsprut/flogstein 
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i stor avstand fra fjellsiden. Beregningsmodellen tar ikke høyde for denne prosessen. Det 
gjør faresonene heller ikke.  

10.3.4 Løsmasseskred 

Løsmasseskred kan forekomme langs forsenkninger i terrenget, der steinsprangmateriale 
samles. I den østlige dalsiden sør for Åndalsnes er det generelt for lite løsmassedekke i 
fjellsidene til at løsmasseskred er aktuelt. Steinsprang og snøskred ventes å ha større 
utbredelse enn løsmasseskred. Vi har derfor ikke beregnet skredutbredelse for 
løsmasseskred.  

I fjellsiden øst for Åndalsnes, ned mot Nesstranda, er det noe mer løsmassedekke enn i 
resten av området. Her vil løsmasseskred vanligvis følge etablerte raviner. I dette området 
har vi modellert flytemønster til løsmasseskred. 

Beregninger 

Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS 
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i 
løsmasseskred. Parametersettene som vist i Tabell 6 er brukt. Utløsningsområdene er 
definert som område parallelt med kotene i den mellomste delen av fjellsidene. 
Flytemodellen viser da de løpene som flomskred vil ta under dagens terrengforhold. Utvalgte 
resultater er vist i Kartbilag 10.  

10.3.5 Faresoner for skred 

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 12. Dimensjonerende skredtype varierer langs 
fjellsidene. Langs østsiden av dalen sør for Åndalsnes, er dimensjonerende skredtype 
snøskred med skredvind ut fra de gjelene. I områder der fjellsiden er konveks, mellom 
gjelene, er dimensjonerende skredtype steinsprang. Steinsprang er også dimensjonerende 
skredtype i boligfeltet Neshagen.  

I fjellsiden ovenfor Nesstranda veksler dimensjonerende skredtype mellom steinsprang i 
vest, og løsmasseskred i øst. Omtrent midt i fjellsiden er snøskred dimensjonerende.  

Nedenfor Setnesfjellet er snøskred dimensjonerende langs de større forsenkningene. 
Nedenfor to mindre forsenkninger er løsmasseskred dimensjonerende. Nedenfor de 
konvekse partiene er steinsprang dimensjonerende.  

I fjellsiden ovenfor Sogge veksler dimensjonerende skredtype raskt. Nedenfor to større 
forsenkninger midt i fjellsiden er snøskred dimensjonerende. Nedenfor konvekse skrenter er 
steinsprang dimensjonerende. Løsmasseskred er dimensjonerende nedenfor mindre 
forsenkninger, der det ikke går snøskred.  

10.3.6 Forutsetninger for faresonene 

Det er ubetydelig skog i fjellsidene og på uravsetningene. Denne skogen har begrenset 
effekt på utbredelsen av de dimensjonerende skredtypene. Bemerk at vi ikke har vurdert 
sannsynlighet for, og utbredelse av fjellskred og steinskred.  
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