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Sammendrag 
For Stad skipstunnel er vi bedt om å vurdere utbredelse av alle aktuelle skredtyper med 
en gjennomsnittlig returperiode på 100 år som dimensjonerende. Ved påhugget mellom 
Eide og Berstad kan det gå snøskred, steinsprang og jordskred. Snøskred kan komme 
ned mot påhugget rett ovenfor og sørvest for påhugget. Sjeldne snøskred kan nå 
påhugget, men snøskred med en returperiode på 100 år vil trolig ikke kunne nå fram. 
Steinsprang vil være mer sjelden og selv om det ligger steinblokker ned til sjøen, vil 
steinsprang kun i sjeldne tilfeller nå ned til påhugget og langt lavere enn hvert 100 år i 
gjennomsnitt. To spor etter jordskred er observert i fjellsiden ovenfor påhugget, og 
returperiode for slike skred er flere tusen år mellom hver hendelse. For returperioder på 
1000 år og sjeldnere kan tunnelpåhugget mellom Eide og Berstad nås av skred. 
 
Ved Kjøde er det ikke kjent at snøskred har nådd bebyggelsen, men et jordskred skal ha 
nådd ned til riksveien i 1962. Det kan løsne mindre snøskred i fjellsiden her, men 
områdene er omkranset av skog og eventuelle snøskred vil derfor neppe nå langt. 
Faresonen for skred med en returperiode på 100 år er derfor trukket ovenfor Riksvei 
620. Det er først med en returperiode på 5000 år at tunnelpåhugget ved Kjøde kan nås 
av skred.

http://www.ngi.no/
mailto:NGI@ngi.no
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1 Innledning 
Bakgrunnen for henvendelsen til NGI er behov for en skredfarevurdering for to påhuggs-
områder for planlagt Stad skipstunnel (Figur 1). Arbeidet er beskrevet i oppdrags-
bekreftelse, datert 11.3.2016: "Arbeidet omfatter synfaring av fjellsidene ovenfor 
påhuggsområdene for planlagt plassering av Stad Skipstunnel. NGI vil vurdere alle 
aktuelle skredfaretyper, snøskred, steinskred og jordskred. Faresoner med returperiode 
relatert TEK10 §7.3 vil tegnes inn på kart. Eventuelle aktuelle sikringsløsninger blir 
vurdert og omtales med tanke på valg av løsning. Skisseløsninger og evt. detaljerte 
planer er ikke med i dette tilbudet og kan om ønskelig utføres." 
 
Saksgang og informasjon: 

 Det ble avholdt et oppstartsmøte 9.2.2016 ved Hans Munksgaard, Asplan Viak, 
med kort presentasjon av prosjektet, plansituasjon fra Selje kommune (des. 
2015), reg.plan fra 2004 og med dagens utfordringer.  

 Reguleringsplanen skal lages på grunnlag av teknisk forprosjekt og må ta 
hensyn til konsekvensutredningen. Skredfarevurderingen hører inn under 
reguleringsplanarbeidet for området. 

 Konsekvensutredningen skal følge vegvesenets metodikk (ref: Håndbok 
V712). 

 Statens vegvesen har laget Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på 
veg (Ref: NA-rundskriv 2014/08, dat.8.5.2014). Imidlertid har vi fra 
oppdragsgiver fått informasjon om å ta utgangspunkt i en returperiode for 
skredhendelser på 100 år for bestemmelse av dimensjonerende skredutbredelse. 
Begrunnelsen ligger i at dette er i h.h.t. SVV Håndbok N400. 

 Dersom det er aktuelt med installasjoner eller bygg med personopphold veg 
påhuggsområdene gjelder Plan og bygningsloven, TEK10 §7.3. Det er på det 
nåværende tidspunkt ikke nevnt noe om aktuelle bygg ved påhuggsområdene. 

 Felles planmøte og befaring ble utført 16.3.2016.  
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Figur 1 Reguleringsområdet for Stad skipstunnel 

 
Logg fra befaringene med foto og karthenvisninger er vist i Vedlegg A sist i rapporten.  
 
 
2 Skredhistorikk Selje 
Tidligere skredhendelser i Selje kommune er redegjort for med tanke på å forstå hvor 
det har inntruffet skred og hvilke værtyper som er typiske for slike hendelser.  
 
NGI har tidligere hatt to skredsaker i Selje kommune: 

 Eiendom Gnr, Bnr.:31,8 nord for Eltvika (NGI-rapport 79913). Det ble satt opp 
en mur for å stoppe snøskred her. Det er særlig kalde vintre med snø fra nord 
og vest som skaper disse situasjonene. Østaværet skaper mer sjelden slike 
situasjoner.  

 I NGI-rapport 79493 kan vi lese at snøskred gått ned til et bolighus 5 ganger 
siden 1959 (5 skred på 20 år). Skredet gikk inn i huset i 1969. Området ligger 
sørvest for Beitveitneset og boligen ligger under en østvendt fjellside i le for 
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vest og nordvestlig vind. Fjellsiden er uten skog, utløsningsområdet er bratt og 
huset ligger tett inntil foten av den bratte fjellsiden.  

 
I fra "allkunne – levande leksikon" av Ottar Starheim, NRK, finner vi følgende skred-
hendelser i Selje: 

 Ca. 1790 omkom faren og to døtre på garden Slettebakken i eit snøskred (nord-
vendt fjellside med bratte skar på sør for Storevatnet ved Ervika lengst vest på 
Stad). Skarene i fjellsiden ligger i le for nedbørførende vind fra sørvest til 
sørøst. 

 I 1897 omkom ei kvinne ved Leikanger i eit snøskred. 

 
Fra Skredulykker i Norge av Astor Furset finner vi følgende: 

 Flister ble i 1640-årene skadd av 12 jordskred.  
 Ca 1760 ble Stranda (Langvik) ødelagt av "fjellskred" og "vannløp" (nord for 

Selje sentrum). 
 Ei kvinne fra Haltebrekke i Vannylven omkom av steinsprang da hun tjeneste-

gjorde på Fure i Selje. 
 Jordeboka fra 1626 beskriver at Dyrstad ble tatt "med huse og anmark" (støl 

nordvest for Berstadvatnet). 

 
Skredhendelser på Kjøde (NVE Atlas): 

 Selje. Kjødspollen. "Den 16. august 1962 kom eit stort stein- og jordskred i 
Kjødspollen. Det starta oppe i fjellsida, var 20 m breitt og 400 m langt, og gjekk 
ned over dyrka mark, og stoppa før riksvegen, utan å kome heilt ned mot 
busetnaden nedanfor vegen. Skredet tok setervegen, kraftlinja og ein god del 
skog. Kartreferansen er omtrentleg (Kjødspollen)". 

 Steinskred, uspesifisert 15.01.2007 09:00:00 (på vei). 
 Lite fjellskred (100 - 10000 m3) 17.10.2008 01:15:00 (på vei). 
 Steinsprang (< 100 m3) 23.01.2015 01:54:50 (på vei). 
 Steinsprang (< 100 m3) 23.01.2015 15:45:00 (på vei). 
 Steinskred, uspesifisert 10.02.2007 00:00:00 (på vei). 

 
Skredhendelser på vei ved Eide (NVE Atlas): 

 Snøskred, uspesifisert 01.01.2002 07:30:00. Berstad. Sør for nordvestlig 
påhugg skipstunnel. 

 Steinsprang (< 100 m3) 17.04.2013 01:00:00. Eide. Sør for nordvestlig påhugg 
Skipstunnel. 

 Ca. 10 steinsprang på vei øst for Eide (ikke relevant for skipstunnel). 
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Øvrige snøskredhendelser i Selje (NVE Atlas): 

 Selje. Leikanger på Stadt. "Den 17. februar 1897 gjekk eit stort våtsnøskred, 
etter mange dagars regn, over den såkalla prestestova i Leikanger. Huset vart 
knust og tre kvinner ble tekne av skredet. To av desse vart funne att sterkt 
skadde, men framleis i live. Den tredje kvinna fann ein ikkje att. Kvar dette 
huset stod, er ikkje kjent i dag. Kartreferansen er vilkårleg plassert ved kyrkja 
og elva". Trolig sørpeskred. 

 "På Beitveit ved Leikanger, første garden utanfor Stave, gjekk eit snøskred kl. 
07.30 den 24. januar 1959. M.a. vart eit bustadhus teke og ein mann omkom. 
Det var fleire menneske i huset, men dei andre klarte å kome seg ut. Rednings-
mannskap som kom til, fann så sonen i huset sterkt skadd. Det vart sett i gang 
opplivingsforsøk, og det er uklart akkurat når han døde av skadane han fekk av 
skredet. Kartreferansen er omtrentleg". Fjellsiden ligger i le for vest- til 
nordlige vindretninger. 

 Dalvia, Årvik. Snøskred på vei, uspesifisert 19.02.1985 01:13:00. Fjellsiden er 
vestvendt og ligger i le for østlig vindretninger. 

 
 
3 Beskrivelse av klimatiske forhold  
Analyse av klimatiske forhold basert på representative meteorologiske stasjoner kan gi 
en forståelse av frekvens og størrelse på mulige værrelaterte skredhendelser der terrenget 
ligger til rette for skredutløsning. Problemstillingen for påhuggsområdene til skips-
tunnelen er først og fremst å forstå hvor ofte det kan forventes snø og vind som kan 
forårsake snøskredsituasjoner vinterstid. I tillegg er det viktig å innhente informasjon 
om hvor ofte det kan forventes situasjoner med nedbør som kan forårsake jordskred i 
fjellsiden.   
 
Kart over nærliggende meteorologiske stasjoner er vist i Figur 1. Blant de 11 stasjonene 
som finnes i området ble det valgt ut 3 som er vurdert å være mest representative og som 
har det beste observasjonsgrunnlaget. De tre stasjonene ligger mellom 13 og 25 km fra 
det vurderte området. Metadata fra alle overnevnte stasjonene er gitt i Tabell 1. 
 
Ovenfor den planlagte tunnelen ligger det et fjell med toppunkt 578 moh. Det høyeste 
punktet ovenfor tunnelen er ca. 410 moh. 
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Figur 2 Kart over nærliggende meteorologiske stasjoner. Det vurderte området er indikert med 
lilla polygon. 
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Tabell 1 Meteorologiske stasjoner i nærheten av det vurderte området (TA – lufttemperatur, RR 
– nedbør, SA–snødybde, FF – vind). De tre stasjonene som er benyttet er vist med uthevet skrift. 

Stnr Navn Hoh I drift fra I drift 
til 

Antall obs.år* Observerte 
elementer 

59100 KRÅKENES FYR 38 sep-24 mai-91 66 (FF), 35 (TA, 
RR), 10 (SA) 

TA, FF, RR, 
SA 

59110 KRÅKENES 75 okt-91  22 TA, FF 
59200 ULVESUND 1 jan-37 jan-96 39 RR, SA 
59250 REFVIK 3 jul-96  19 RR, SA 
59300 BARMSUND 16 jan-36 jul-72 15 RR, SA 
59450 STADLANDET 75 jan-23 jan-16 59 RR, SA 
59610 FISKÅBYGD 41 jul-69   46 TA, FF, RR, SA 
57850 DAVIKNES 78 jul-90  25 RR, SA 
57860 DAVIK II 3 jan-70 mai-90 19 RR, SA 
57870 DAVIK 32 jul 1895 mai-70 85 (RR),12 (SA) RR, SA 
57890 DOMBESTEIN 33 okt 1873 jul-87 15 TA, FF, RR, SA 

*data som er tilgjengelige for nedlasting 

 
Fordelingene av gjennomsnittlige månedlige verdier av de observerte elementene samt 
noe statistikk fra stasjonene er vist i Figur 2, Figur 3 og Figur 4. 
 

        
Figur 3 Klimaoversikt med noen klimaparametre for 59100 Kråkenes Fyr målestasjon. 
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Figur 4 Klimaoversikt med noen klimaparametre for 59610 Fiskåbygd målestasjon. 

 

 
Figur 5 Klimaoversikt med noen klimaparametre for 59450 Stadlandet målestasjon. 
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Diagrammene i Figur 2, Figur 3 og Figur 4 viser at temperaturen ved stasjonene stort 
sett er over null grader året rundt (gjennomsnittlige månedlige lufttemperaturer er over 
+1°C) samt at de mest nedbørrike månedene er f.o.m. september t.o.m. desember. I følge 
disse observasjonene vurderer vi at fjellet ovenfor den vurderte tunnelen ligger i et 
nedbørrikt område med årsnedbør på over 2000 mm. Kråkenes Fyr stasjon (38 moh) får 
kun ca. halvparten av den nedbøren som faller ved Fiskåbygd (41 moh) og Stadlandet 
(75 moh). Det kan forklares av stasjonens beliggenhet med tanke på avstand fra åpent 
hav. Det er viktig å være oppmerksom på at nedbørmengden oppe i fjellet vil være 
høyere enn nede ved målestasjonene samt at lufttemperatur vanligvis avtar med rundt 
1°C pr. 100 m stigning. 
 
I følge simuleringer fra SeNorge-modell vist i Figur 5, er normal årsmaksimum på snø-
høyde ved Stadlandet målestasjon 42 cm, ved Fiskåbygd – 57 cm, og i fjellet ovenfor 
den vurderte tunnelen ligger den trolig mellom ca. 65 og 75 cm. 
 

 
Figur 6 Normal årsmaksimum snøhøyde (cm snø; normalperiode 1971-2000) modellert i 1x1km-
grid (SeNorge.no). Det vurderte området er indikert på kartet med lilla polygon. 
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Det er mengden av nedbør på kort tid som vanligvis avgjør faren for både snøskred, 
sørpeskred og flomskred/jordskred, og i tillegg har den en viss betydning for stein-
sprangfaren. Vanligvis regner vi med at mellom 0.5 -1 m snø i løpet av tre døgn kan 
utløse snøskred når det fra tidligere ligger snø i terrenget (1 cm snø tilsvarer normalt 1 
mm nedbør). Tynt snødekke i forbindelse med lengre kuldeperioder uten snøfall som 
etterfølges av store snøfall, fører ofte til situasjoner som kan gi skred.  
 
Sørpeskred kan utløses som følge av sterkt regnvær på snødekket mark, helst tidlig på 
vinteren eller etter lengre kuldeperioder med lite snø. 
 
Jordskred/flomsked kan utløses når ettdøgnsnedbøren overstiger ca. 6-8% av normalårs-
nedbøren for vedkommende område. Normal årsnedbør (for normal periode 1971-1990) 
er vist i Figur 6. I følge simuleringer fra SeNorge-modell, varierer normal årsnedbør i 
fjellet ovenfor den vurderte tunnelen mellom 2000 og 3000 mm, størst i høyden. I dette 
tilfellet tilsvarer 8% av årsnormalnedbøren ca. 160-240 mm i de nedbørrike fjell-
områdene, og henholdsvis 102 mm, 173 mm og 192 mm for de tre stasjonene Kråkenes 
Fyr (38 moh), Fiskåbygd (41 moh) og Stadlandet (75 moh).  
 

 
Figur 7 Normal årsnedbør (mm vannekvivalent; normalperiode 1971-2000) modellert i 1x1km-
grid (SeNorge.no). Det vurderte området er indikert på kartet med lilla polygon. 

 
Steinsprang og steinskred går også oftest som følge av store regnmengder. For denne 
skredtypen kan også væruavhengige faktorer som for eksempel rotsprengning, være en 
utløsende årsak. 
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De ti høyeste verdier av observerte værparametere ved Kråkenes Fyr, ved Fiskåbygd og 
ved Stadlandet i løpet av stasjonenes driftsperioder er presentert i Tabell 2, Tabell 3 og 
Tabell 4. Tabellene viser at ingen av stasjonene har observert ettdøgnsnedbør som har 
oversteget 8% av normal årsnedbør. Både Fiskåbygd (41 moh) og Stadlandet (75 moh) 
stasjoner har flere ganger observert tredøgns nedbørmengde større enn 150 mm om 
vinteren. De største observerte snøhøydene overstiger ikke 75-90 cm ved Stadlandet og 
Fiskåbygd, men er uansett ca. det dobbelte av de normale årsmaksimale snøhøydene 
som er estimert for stasjonene (Figur 5). 
 
Tabell 2 Ti høyeste verdier av observerte værparametere ved Kråkenes Fyr stasjon (24.09.1924–
01.05.1991). FF – vindstyrke; RR1, RR3, RR5 – ett-, tre- og femdøgnnedbør. 

 
 
Tabell 3 Ti høyeste verdier av observerte værparametere ved Fiskåbygd stasjon (01.07.1969–
29.03.2016). FF – vindstyrke; RR1, RR3, RR5 – ett-, tre- og femdøgnnedbør; SA - snøhøyde. 

 
 
  

     

 

    

 FF (m/s) RR1 (mm) RR3 (mm) RR5 (mm)  

Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato:

36.0 03/01/1983 79.5 31/10/1956 105.5 02/11/1956 128.4 02/12/1972

35.0 06/03/1986 79.5 30/10/1956 104.9 02/11/1956 124.9 12/01/1983

35.0 30/12/1975 66.8 21/11/1980 97.4 01/11/1956 123.6 27/09/1975

35.0 23/01/1964 60.9 23/09/1975 95.3 03/08/1973 123.3 26/09/1975

35.0 17/09/1961 57.8 01/10/1986 94.8 04/08/1973 119.3 04/10/1988

35.0 28/01/1961 57.5 05/10/1983 92.7 23/11/1980 118.9 11/01/1983

35.0 16/02/1959 57.4 26/07/1971 92.7 29/11/1972 117.1 01/12/1972

35.0 01/02/1958 56.4 04/10/1988 92.6 25/09/1975 116.4 01/12/1972

35.0 15/12/1957 56.1 17/10/1961 92.3 26/11/1957 115.0 30/10/1956

35.0 05/02/1957 54.0 05/11/1985 90.7 03/08/1973 114.8 28/09/1975

     

    

 FF (m/s) RR1 (mm) RR3 (mm) RR5 (mm) SA (cm)

Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato:

35.0 01/01/1992 111.5 22/08/1980 195.1 23/08/1980 223.5 22/02/2008 90.0 16/03/2010

26.8 03/01/2000 105.5 30/04/1990 184.2 19/02/2008 220.8 24/08/1980 87.0 17/03/2010

25.7 25/12/2011 101.6 17/02/2008 180.4 24/08/1980 214.5 25/08/1980 86.0 15/03/2010

23.1 26/12/2011 95.3 16/11/2013 179.7 19/02/2008 210.9 23/08/1980 86.0 03/03/1970

23.0 29/01/2016 93.8 11/12/2005 175.7 18/02/2008 202.2 01/04/1997 84.0 04/03/1970

22.6 08/01/2000 91.2 18/12/2003 159.1 19/12/2003 201.5 21/02/2008 80.0 06/03/2010

22.6 04/02/1999 90.5 22/03/2011 156.1 01/04/1997 199.4 19/09/2010 80.0 12/01/1982

22.6 15/12/1998 90.0 28/10/2007 151.9 22/08/1980 197.9 02/11/2007 79.0 07/03/2010

22.6 18/01/1993 88.1 01/10/1986 150.5 02/04/1997 197.5 30/10/1983 77.0 05/03/2010

22.6 17/01/1993 84.4 17/02/2008 150.0 27/09/2003 196.8 03/04/1997 77.0 05/03/1970
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Tabell 4 Ti høyeste verdier av observerte værparametere ved Stadlandet stasjon (31.12.1956–
17.01.2016). RR1, RR3, RR5 – ett-, tre- og femdøgnnedbør; SA - snøhøyde. 

 
 
Det er generelt sannsynlig at et snøskred vil bli utløst dersom det kommer mer enn 90 
mm nedbør som snø på ett døgn. Figurene nedenfor viser årlige maksima av ett-, tre- og 
femdøgnsnedbør med forskjellige returperioder (Figur 7 og Figur 8). Vi gjør 
oppmerksom på at det er usikkerhet i estimatene for såpass lange returperioder som 1000 
år, siden analysen baseres på så korte måleserier som 46 og 59 år. 
 

 
Figur 8 Årlig maksima av ett-, tre- og femdøgnsnedbør med forskjellige returperioder ved 
Fiskåbygd målestasjon i perioder april–september (til venstre) og oktober–mars (til høyre). 

 

     

    

  RR1 (mm) RR3 (mm) RR5 (mm) SA (cm)

Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato: Verdi Dato:

122.5 21/11/1980 176.3 08/09/1966 227.5 27/09/1983 80.0 08/02/1979

110.5 20/09/1988 170.0 23/11/1980 218.7 15/01/1992 80.0 07/02/1979

108.7 26/09/2003 163.3 03/10/1957 212.3 28/09/1983 80.0 23/01/1959

103.2 01/10/1986 162.9 09/09/1966 207.4 14/01/1992 80.0 22/01/1959

95.1 22/08/1980 161.8 04/10/1957 205.8 20/09/1988 78.0 09/02/1979

93.5 14/01/1992 161.4 27/09/2003 205.3 09/09/1966 75.0 12/02/1979

92.8 19/02/2015 158.3 26/11/1957 203.3 19/09/2010 75.0 11/02/1979

91.4 08/09/1966 154.0 22/11/1980 198.3 12/11/1986 75.0 10/02/1979

90.0 01/10/1985 152.1 11/11/1986 197.9 20/09/2010 75.0 04/02/1979

90.0 05/10/1972 149.1 22/08/1980 196.3 08/09/1966 75.0 25/01/1959
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Figur 9 Årlig maksima av ett-, tre- og femdøgnsnedbør med forskjellige returperioder ved 
Stadlandet målestasjon i perioder april–september (til venstre) og oktober–mars (til høyre). 

 
Diagrammene for vinterhalvåret (oktober–mars) viser at nedbørshendelser med mer enn 
100 mm i løpet av tre døgn forekommer ca. en gang per 2-4 år om vinteren ved begge 
stasjonene. I slike tilfeller kan man regne med naturlig utløste snøskred der terrenget 
ligger til rette for det, dersom nedbøren kommer som snø. For en returperiode på 100 år 
må man regne med ett-døgnnedbør på opp mot ca. 120 mm ved stasjonene, og det kan 
komme enda mer i fjellområdet ovenfor den vurderte tunnelen. 
 
Ekstremsnøhøydeanalyse for både Fiskåbygd (41 moh) og Stadlandet (75 moh) måle-
stasjoner som er vist i Figur 9, indikerer at snøhøyde med 100-årsreturperiode kan 
forventes å være ca. 100-110 cm og 120-130 cm med returperiode på 500 år. Dette er 
ganske lite med tanke på snøskred. Fjellområdene vil ha større snøhøyde.  
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Figur 10 Ekstremsnøhøydeanalyse for både Fiskåbygd (til venstre) og Stadlandet (til høyre) 
målestasjoner. 

 
Vind kan også ha betydelig effekt på skredfaren. Fjellsider som ligger i le for de 
vanligste nedbørførende vindretningene har flest snøskred. Der fjellsidene vender mot 
vinden blåser snøen gjerne bort. 
 
Vinternedbør av betydning (> 10 mm/døgn; T < 1°C) med vind sterkere enn 5 m/s 
kommer fra alle vindretninger ved Kråkenes Fyr og stort sett fra NØ samt NV ved 
Fiskåbygd (Figur 10). Slike tilfeller er imidlertid sjeldne i området, og ble observert kun 
64 ganger i løpet av en måleperiode på 35 år ved Kråkenes Fyr og kun 48 ganger i løpet 
av en måleperiode på 46 år ved Fiskåbygd. Med lufttemperatur under +1°C ved 
stasjonene kan man regne med nedbør som tørrsnø i fjellet ovenfor den vurderte 
tunnelen. Når snøen kommer med vind sterkere enn 5 m/s fra NV vil snøen transporteres 
ut i SØ-vendte fjellsider som fokksnø, og dette kan gi opphav til snøskredutløsning i 
disse fjellsidene. 
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Figur 11 Nedbørførende (> 10 mm) vindretninger i vinterhalvåret (t<1°C), dvs. f.o.m. november 
t.o.m. april. Vindhastighet > 5 m/s (64 tilfeller av alle 76244 observasjoner ved Kråkenes Fyr (til 
venstre); 48 tilfeller av alle 51221 observasjoner ved Fiskåbygd (til høyre)). 

 
Når det gjelder faren for jordskred/flomskred og sørpeskred er faren størst i fjellsider 
som vender mot vinden. Dette vil i noen grad også gjelde for steinskred. 
 
Analysen viser at nedbør av betydning (> 10 mm/døgn) med vind sterkere enn 5 m/s ofte 
kommer i området når lufttemperatur er høy (> 7 °C) (Figur 11). Da kommer vinden 
stort sett fra V-SV ved begge stasjonene. Slike vinder vil blåse parallelt med og til dels 
mot de vurderte fjellsidene ovenfor den planlagte tunnelen. Regn på snø i fjellet kan føre 
til utløsning av våte snøskred samt sørpeskred særlig fra de fjellsidene som vender mot 
varm vind. 
 

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

Stasjonsnavn: 59100 KRÅKENES FYR

  

  
 

  

   

   

   

    

    
       

     
   

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

Stasjonsnavn: 59610 FISKÅBYGD

  

  
 

  

   

   

   

    

    
       

     
   

Prosent av tilfeller 



 

p:\2016\02\20160263\leveransedokumenter\rapport\rapport og kart revisjon 1\20160263-01-r_rev1_skredfarevurdering ved påhugg.docx 

Dokumentnr.: 20160263-01-R 
Dato: 2017-04-24 
Rev.nr.:  1 
Side: 19  

 
Figur 12 Nedbørførende (> 10 mm/døgn) vindretninger når t>7°C og vindhastighet > 5 m/s 
(1337 tilfeller av alle 76244 observasjoner ved Kråkenes Fyr (til venstre); 423 tilfeller av alle 
51221 observasjoner ved Fiskåbygd (til høyre)). 

 
Generelt sett ligger ikke klimaforholdene i området ovenfor de planlagte på-
huggene til rette for utløsning av store snøskred. Klimatisk sett synes det å være 
størst fare for utløsning av regnrelaterte hendelser slik som steinsprang, sørpe-
skred samt flom- og jordskred. 
 
 
4 Beskrivelse av terrengforhold 
Det nordligste påhuggsområdet ligger under en nordvestvendt fjellside (Figur 12). 
Fjellsiden er bratt og ligger i le for sørøstlige nedbørførende vinder. Påhuggsområdet 
ligger høyere enn dagens veilinje mellom Eide og Berstad. Fjellsiden øverst er bratt og 
er ikke skogkledd mellom ca kote 250 og til toppen av det bratte partiet opp til kote 400 
(Kart nr. 01). 
 
Det sørligste påhugget ligger i en sørøstvendt fjellside som er slak ned til Kjøde og ligger 
i le for nordvestlige nedbørførende vinder. Fjellsiden er for det meste skogkledt og i øvre 
del går det en gardsvei. Dagens hovedvei ligger ovenfor bebyggelsen og gamleveien går 
lenger ned og mellom gårdene på Kjøde. De bratte områdene når opp til kote 260 (Kart 
nr.03). Det er fire mindre åpne bratte områder i skogen der det kan gå snøskred. 
Terrenget er slakere ned mot veien i midtre del av området og er noe brattere ovenfor 
veien i østlig del av området. Fra øvre vei og ned til sjøen er det relativt slakt.  
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Figur 13 Stad skipstunnel planlegges mellom Moldefjorden i nordvest og i sørøstlig retning til 
Kjødspollen (stiplet strek). 

 
 
5 Kort beskrivelse av relevante skredtyper 

5.1 Steinskred og steinsprang 

Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte, oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 45º. Steinsprangene utløses fra steile parti med sprekker 
og overheng som har utviklet seg over lang tid grunnet forvitring.  Det vanligste er 
mindre utfall på noen fåtalls kubikkmeter, men større steinskred kan også tidvis fore-
komme. Steinsprang forekommer helst om våren og høsten, ofte som følge av frysing/-
tining eller pga. store nedbørmengder som fører til høyt vanntrykk i sprekkene i fjellet. 
Rotsprengning kan også løse ut steinsprang. Også frittliggende blokker kan bli satt i 
bevegelse av prosessene nevnt over. Utfall inntreffer ofte uten påviselig årsak når 
stabiliteten er overskredet. 
 
5.2 Flomskred 

Denne skredtypen følger bekker og elver, og kan bli utløst i løp med helning helt ned 
mot 10-15o. Jord- og flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, 
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men intense regnskyll.  Sterk snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men 
da oftest i kombinasjon med regn.  
 
5.3 Snøskred  

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt.  Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred. Fjellsider som ligger i 
le for de 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. 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.  
 
5.4 Jordskred 

Jordskred utløses helst i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og der terrenget er 
brattere enn 25-30º. Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel leire, kan bli 
utløst i enda slakere terreng. Oftest er nedbør årsaken til at jordskred utløses. Steinsprang 
kan også utløse jordskred dersom steinblokker treffer vannmetta løsmasser i bratt 
terreng, og setter disse i bevegelse.  
 
5.5 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. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger 
seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snødemte vann og myrer når vann bryter seg 
gjennom snøen og drar med seg snø videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike 
terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi. De utløses helst når snøen er løs og lett, i 
nysnø eller grovkornet løs snø som ligger på frossen grunn eller sva (impermeabel 
grunn), som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt 
terreng. Sørpeskred kan forekomme i de samme bekke- og elvedragene som flomskred, 
og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom disse to vannbårne skredtypene.  
 
5.6 Spesielt for de aktuelle påhuggsområdene 

Fra feltarbeidet med observasjoner (Vedlegg A) og helningskartet (Kart 01 og 03) har 
vi tegnet inn de ulike utløsningsområdene for snøskred, steinsprang og jordskred. I 
tillegg har vi ut fra topografi og observasjoner tegnet det som kan være utbredelse av de 
ulike skredtypene for de to områdene Eide-Berstad og Kjøde. 
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Begge fjellsidene er skogkledd og detaljer fra disse er vist i Vedlegg A med logg over 
områdene som er synfart og de observasjonene som er gjort i felt. 
 
 
6 Beskrivelse av hvilke metoder som er benyttet 
I vedlegg B er det listet opp de metodene som er benyttet i undersøkelsen. Vi har sjekket 
ulike kilder etter historiske opplysninger om alle typer skred, synfart fjellsidene etter 
spor i terrenget fra snøskred (knekte trær, alder på skog), bratte skrenter hvor steinsprang 
kan utløses og bratte flater over skoggrensen hvor snøskred kan løsne. I tillegg har vi 
benyttet en snøskredmodell for å regne på rekkevidde og utbredelse til snøskred for det 
største snøskredet mot påhuggsområdet ved Moldefjorden. Modeller er forenklinger av 
virkeligheten og resultatene er skjønnsmessig vurdert. Faresonene er basert på en 
subjektiv sammenstilling av alle vurderingene. 
 
 
7 Vurdering av skredfare 
Historiske skredhendelser ved Stad viser at snøskred inntreffer også i kystnære områder, 
oftest med snøvær fra vestlig til nordlig kant, men i sjeldne tilfeller også med vind fra 
sørlig og østlig kant. Det er sjelden store snømengder her og snømålingene i regionen 
tilsier at store snøskredsituasjoner inntreffer mer sjelden. Helningskartet (Kart 01 og 03) 
viser bratte områder. Områdene over 30 grader ovenfor skogen (200-300 moh) indikerer 
hvor det kan være snøskredområder og brattere områder i skogen hvor det kan gå stein-
sprang. Løsneområder for stein-, jord- og snøskred som kan nå rett mot tunnelåpningene 
er markert med utløsningsområder og utløpsområder for å tydeliggjøre skredproblemene 
her. For øvrig innen reguleringsområdet viser helningskartet og skogutbredelsen hvor 
det kan gå steinsprang (bratteste områdene) og snøskred (bratt ovenfor tregrensen).  
 
7.1 Eide - Berstad 

I den nordvestvendte fjellsiden kan snøskred løsne på to steder som har retning mot selve 
påhuggsområdet. Fra det øvre området (Kart nr 01, område 1) kan større sjeldne snø-
skred bre seg sideveis og nå påhuggsområdet. Det er en forsenkning nedenfor ut-
løsningsområdet hvor skred av mindre størrelse vil bli ledet og komme ned sørøst for 
påhuggsområdet. Skogen i området er lite påvirket av skred selv om det er mye nedfall 
av trær i området. Skadene på skogen skyldes hovedsakelig alder og vind. Fallretningen 
tyder ikke på at skadene skyldes skred. Mange av trærne er gamle, og det alene tyder på 
lav skredhyppighet i området. Selv om beregninger viser at sjeldne skred kan nå ned til 
sjøen, regner vi med at skred med en returperiode på 100 år i gjennomsnitt vil stanse i 
skogen og ikke nå ned til veien. I tillegg ser det ut til at eventuelle snøskred vil komme 
ned til side for påhugget og mest sannsynlig ikke representere noe fare for selve på-
hugget. Utløsningsområdet ligger i le for sørøstlige vinder som vanligvis ikke fører med 
seg nedbør som snø, og dette taler også for at snøskred er en sjelden hendelse i fjellsiden. 
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Ett mindre snøskredområde rett over påhugget (Kart nr 01, område 2) går først ned på 
en liten utflating nedenfor utløsningsområdet, for deretter å gå inn i voksen skog. 
Utløsningsområdet ligger et stykke nede i fjellsiden og transporten av fokksnø vil være 
mindre her enn like under toppen av fjellet. Trolig vil eventuelle snøskred stanse på 
utflatingen, og hvis de går utfor kanten vil de bremses av skogen. Vi vurderer det som 
lite sannsynlig at snøskred med en gjennomsnittlig 100 års returperiode vil nå ned til 
påhugget. Det er først med en returperiode på 1000 år at vi regner med at snøskred kan 
nå påhuggsområdet. 
 
Sørvest for snøskredområde 1 er det flere mindre, bratte partier som ligger ovenfor 
tregrensen og hvor det kan gå snøskred. Under befaringen var det vanskelig å finne spor 
etter snøskred i skogen bortsett fra i et par bekkeløp hvor det kan se ut til at våte snøskred 
kan ha kommet ned mot anleggsveien. Vi kan ikke se bort fra at snøskred av moderat 
størrelse (Utløsningsareal fra 10 000 m2 - 20 000 m2) kan nå inn i reguleringsområdet. 
Snøskred som løsner øverst i fjellsiden vil umiddelbart nå inn i skog som vil virke 
bremsende på skredene. Det er imidlertid en bratt fjellside, så snøskred med 
returperiode på 100 år ventes å stoppe ovenfor anleggsveien, mens skred med 
returperiode på 1000 år kan nå ned mot sjøen. 
 
I fra skrentområdet 4 på Kart nr 01 kan det løsne steinsprang som er relevant mot selve 
påhuggsområdet. Nedenfor område 4 er det en liten utflating hvor de fleste utfallene 
stopper. Mot nordøst er det flere områder hvor det ligger store steinblokker ned mot 
bilveien. Enkelte større skredblokker ligger ned til sjøen, men her er det også et innslag 
av moreneblokker. Det er få ferske steinblokker i fjellsiden nedenfor bergskrentene, og 
dette indikerer at utfallsaktiviteten er lav. Det ligger noen skredblokker ned til sjøen også 
ved påhuggsområdet. Fjellsiden ovenfor påhugget består av morene med en del større 
steinblokker i overflaten. Enkeltblokker kan løsne pga. regn og teleløsning, men dette 
vil inntreffe relativt sjelden. Med en returperiode på 100 år i gjennomsnitt regner vi det 
som lite sannsynlig at steinsprang kan nå ned til påhugget. Det er først når vi ser på 
1000-års returperiode at påhugget blir skredutsatt.    
 
I fjellsiden ovenfor påhugget er det observert to jordskred (Kart nr. 01, område 3). Disse 
har nådd ned forbi veien hvor det er en mindre løsmasseavsetning. Dette er eneste 
observasjon av jordskred her så gjennomsnittlig returperiode for slike skred vurderes å 
være flere tusen år. Jordskred med en returperiode på 100 år vurderes ikke å 
representere noen fare for påhugget. Våre observasjoner indikerer at det først er ved 
5000-års returperiode at jordskred kan nå påhuggsområdet.  
 
På Kart nr. 02 har vi tegnet inn faresoner for skred på returperioder på 100, 1000 og 
5000 år. Usikkerheten i vurderingene øker med returperiodene og således er faresonene 
for 1000 og 5000 år relativt usikre. Ut fra erfaring og skjønn representerer disse sonene 
vår oppfatning av skredfaren i området.  
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7.2 Kjøde 

I fjellsiden ovenfor Kjøde er det ikke registrert snøskred- eller steinspranghendelser ned 
til bebyggelsen. Bosetningen her er gammel og skredhendelser som hadde tatt hus de 
siste hundre år ville vært kjent. Et jordskred er nevnt å ha gått i 1962, men dette stoppet 
ovenfor riksveien og også høyere oppe enn påhugget for skipstunnelen. 
 
Tre mindre snøskredområder er tegnet inn på Kart nr. 03 og en første evaluering av 
skredutbredelse basert på observasjoner i felt er tegnet inn. Særlig viktig er skogens 
bremsende effekt, og dette bidrar til at skredene får kort rekkevidde. For skredet lengst 
øst er det mindre skog ovenfor veien. Her vil skredene gå rett ned i veien og mest sann-
synlig stanse her eller gå litt forbi. Så lenge skogen får stå vil snøskred med en gjennom-
snittlig returperiode på 100 år ikke kunne nå ned til påhugget (Kart nr. 04). Ved 5000 
års returperiode kan vi ikke se bort fra at snøskred kan nå øverst i tunnelåpningen. Det 
er imidlertid stor usikkerhet i plasseringen av faresonen ved denne returperioden. 
 
Mot sørvest ovenfor reguleringsområdet er det to åpne felt i skogen hvor det er bratt og 
snøskred kan løsne. Det er imidlertid skog nedenfor som virker bremsende på eventuelle 
skred og begrenser rekkevidden. Det er kun ved største returperiode at snøskred kan gå 
langt og være av betydning for eksisterende bebyggelse. 
 
For planlagt vei lengst øst i reguleringsområdet vil veien komme nært inntil en bratt 
åsrygg hvor det kan komme ned stein mot veien i sjeldne tilfeller. Returperioden for treff 
av stein på veien antas å være vesentlig lavere enn 100 år.  
 
7.3 Effekt av skogen 

Skogen er en viktig faktor for å redusere skredutbredelsen i området og det bør påses at 
den skjøttes forsvarlig slik at den oppretteholder sin verneverdi. Skog i bratt terreng kan 
forhindre at snøskred løsner og kan også virke bremsende. Skog som når opp til 
utløsningsområder for snøskred vil gjøre at snøskredene ikke får stor fart og samtidig 
føre til at skredene stanser raskere opp. 
 
Hogst i større omfang vil øke faren for snøskred i fjellsidene og dette vil påvirke fare-
sonene. På Kart 05 og 06 er områder som har betydning for å begrense snøskred-
utbredelsen inntegnet.  
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A1 Kart nordvestside Stad skipstunnel 

 
Figur A1.1. GPS-punkt (Placemark). Blå pil indikerer ca plassering av senterlinje for skipstunnel. 
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Foto 1. Oversiktsbilde nordvestside skipstunnel. Snøskred kan løsne i bratte parti over 
skoggrensen. Tunnelpåhugg anvist.  
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A1.1 Foto og notater nordvestside (utvalgte GPS-punkt) 

GPS-punkt Kommentar Foto 
1 Nordøst for tunnel Store blokker nedenfor 

veien. Flere er morene-
blokker. Noen kan ha 
rullet ut fra skråningen 
ovenfor. 

 
3 Ved tunnel 
 

Bekkeløp i kulvert 
gjennom veien. 
Løsmasseavsetning 
nedenfor veien.  

 
5 Ved tunnel 10-talls blokker nedenfor 

veien. Størrelse 1-5 m3 

 
13 Nordøst for tunnel Skrentparti med mange 

store (70-80m3) skred-
blokker ned mot veien. 
Moreneskråning under 
uravsetningen. En blokk 
7-8 m3 rett over skogs-
bilvei. 
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14 Moreneavsetning ved 

skogsbilvei. 

 
20 Ovenfor tunnel-
påhugg, ca kote 100. 

Jordskred som viser 
bakkant av utglidning. 
Eldre skader på skog som 
kan skyldes skred. 

 
23 Ovenfor tunnel-
påhugg 

Fersk skredblokk ca 
0,5m3. Bildet viser 
utvasket morene, voksen 
skog og mange felte trær 
som skyldes alder, vind og 
muligens skredskader. 

 
24 Sørvest for tunnel Åpent bekkeløp for flom, 

sørpeskred eller mindre 
våtsnøskred. 10-15m bred 
gate. Stor skredblokk 
nederst der terrenget 
flater ut ovenfor 
skogsbilveien. 
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A2 Kart sørøstside Stad skipstunnel 

 
Figur A2.1. GPS-punkt (Placemark). Blå pil indikerer ca senterlinje skipstunnel 
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Foto 2. Oversikt over fjellsiden ovenfor sørøstlig påhugg for skipstunnel. Påhugg anvist. 
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A2.1 Foto og notater sørøstside 

GPS-punkt  Kommentarer Foto 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogsbilvei. Delvis skogkledd li.   Ur og 
småskrenter over veg. Delvis åpent felt 
over veg kan gi skred, delvis nedenfor 
veg.  
 
 
 
 
 
Bratt rett opp for veg. Lite areal. Går kun 
ned på veg. Småskog nedenfor veg. Gror 
igjen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogkledt fjellside. Mest or, bjørk og 
gran mer spredt.  
 
 
 
 
 
 
  

2 
 
 

Skogsbilveg. Bratt rett opp for veg. Lite 
areal. Går kun ned på veg. Småskog 
nedenfor veg. Gror igjen. 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa naust senter tunnel. Boligrekke 
over tunnel. Lauvskog tar over.  
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4 
 
 
 
 
 
 
 

Delvis dyrka mark. Noen blokker i 
bakken over gamleveg øst for påhugg 
senter.  
 
 
 
 
  

5 
 
 
 
 
 
 
 

Liten bratt åpen skråning kan gi små 
skred/utglidning av snø. Bremses 
vesentlig i hovedveg. Kommer neppe 
ned til gamlevegen.  
 
 
 
  

6 Granskog  
7 Granskog  
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oreskog rundt pkt. Morenebakke. Noen 
kantede blokker   Kan være steinsprang. 
Ikke snøskred her 
 
 
 
 
 
  

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotvelt. Moreneur ned til gammel 
gårdsvei, sti.  
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A3 Kart Nordvestside Stad skipstunnel (befaring april 
2017) 
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A3.1 Foto og notater nordvestside 

GPS nr Kommentarer Foto 
13 Morenemark med enkelte 

steinsprangblokker. 
Avtagende antall ned mot 
veien.  

 
13 Mindre skrent ovenfor 

veien ved tørrmur. Få 
skredblokker på jordet. 
Trolig ryddet til beite-mark. 

 
18 Bergskrent med løst berg. 

Liten ur i foten tyder på 
moderat skredaktivitet. 

 
1 En del større blokker på 

begge sider av anleggsvei 
(bygd i forbindelse med 
kraftledningstraséen). 
Enkeltblokker ligger helt 
ned til sjøen. 
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6 Bekkeløp gjennom gran-
skog ovenfor anleggsvei. 

 
7 Fjellsiden er bratt opp til 

skulder øverst, men noen 
bratte partier ovenfor. 
Morene på innmarka med 
noen skredblokker. 

 
8 Blanding av skredblokker og 

moreneblokker neden-for 
bilvegen.  
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A4 Kart Sørøstside Stad skipstunnel (befaring april 2017) 

 
  



 

p:\2016\02\20160263\leveransedokumenter\rapport\rapport og kart revisjon 1\vedlegg a logg_rev1.docx 

Dokumentnr.: 20160263-01-R 
Dato: 2017-04-24 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg A, side: 14  

A4.1 Foto og notater sørøstside (befaring april 2017) 

GPS nr Kommentarer Foto 
4 Åpent parti øverst i fjell-

siden hvor små snøskred 
kan utløses. Viktig av skogen 
ivaretas. 

 
5 Skredblokk bak garasje. 

Flere blokker observert 
nedenfor veien. 

 
5 Ur ned til bu nedenfor 

kraftlinjen. 

 
7 Veiskjæring, delvis sikret, 

hvor nye utfall for det meste 
vil stoppe mot skjæring på 
motsatt side av veien. 

 
Foto fra motsatt side av 
fjorden. 

Sneidebakkane. Skogkledd 
skråning med flere bratte 
skrentsoner. Dyrket mark 
rundt hus og vei. 
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1 Skogbevokst skrent øverst i 
fjellsiden, ovenfor bil-vegen. 
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Vedlegg  B 
METODE FOR FASTLEGGING AV 
FARESONER 

 
 
 
Innhold 

 Innledning 2 
 Terrengmodell 2 
 Terreng-, vegetasjons- og klimaforhold 2 
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 Spor i terrenget 3 
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 Innledning 
Fra oppdragsgiver et vi bedt om å ta utgangspunkt i en returperiode på 100 år for 
bestemmelse av dimensjonerende skred. Begrunnelsen ligger i at dette er i h.h.t. SVV 
HB N400. 
 
Tre faresoner vurderes normalt i slike oppdrag: 

 Faresone for utbredelse av skred med årlig sannsynlighet 1/100 
 Faresone for utbredelse av skred med årlig sannsynlighet 1/1000 
 Faresone for utbredelse av skred med årlig sannsynlighet 1/5000 

 
Faregrensene representer den samlede sannsynlighet for alle de vurderte skredtypene. I 
hovedsak vil det være en skredtype som er dominerende og bestemmende for skred-
utløpet. Hvilken skredtype som er dimensjonerende er markert i kartet med eget symbol 
(se tegnforklaring i faresonekart). Unntaksvis vil flere skredtyper ha omtrent samme 
utbredelse, og slike tilfeller må den samlede sannsynlighet for de relevante skredtyper 
summeres og legges til grunn for fastsettelsen av faregrensen. 
 
For å vurdere utbredelsen av skred for ulike returperioder har vi benyttet flere datakilder 
og metoder. Disse er beskrevet nærmere i dette vedlegget. 
 
 

 Terrengmodell 
Terrengmodell som er benyttet i prosjektet har 10m x 10m grid. Denne modellen er 
benyttet for utarbeidelse av helningskart. 
 
Helningskartene er benyttet til å identifisere mulige kildeområder for de ulike skred-
typer, ettersom snøskred gjerne løsner fra terrenghelninger 30-50º, steinskred fra 
helninger >45º og jordskred/flomskred fra terrenghelning 25-45º. Terrengmodellen er 
også benyttet som grunnlag for kjøring av beregningsmodellene i rapporten. 
 
 

 Terreng-, vegetasjons- og klimaforhold 
Terrengformene er essensielle for å identifisere kildeområder og hvilken vei skred vil 
følge nedover fjellsidene. Terrengformene vil også influere på rekkevidden av skred, 
som for eksempel ruhetsforholdene langs terrenget. 
 
Vegetasjonsforholdene vil ha stor innvirkning på utløsningsområdene for snøskred, idet 
tett skog vil hindre utløsning. Skog i skredbanen kan også ha effekt på rekkevidden av 
skred fordi skogen vil ha en bremsende effekt på skredbevegelsen og dessuten redusere 
medriving av skredmasser nedover i skredbanen. 
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Flyfoto og helikopter er brukt som hjelpemiddel for å kartlegge terreng- og vegetasjons-
forholdene i de øvre og utilgjengelige fjellområder. En viktig del av feltarbeidet er derfor 
å synfare fjellsiden og vurdere hvorvidt skogen står tilstrekkelig tett og stor til å ha noen 
vesentlig effekt på snøskred. I slike tilfeller er det også avgjørende om skredene vinner 
stor fart før de går inn i skog. Får skred først stor fart har skog begrenset effekt. 
 
Klimaforholdene vil i stor grad bestemme hvor ofte skred blir utløst. For snøskred vil 
for eksempel dominerende vindretninger være viktig for hvor det legger seg opp snø. 
Analysene av det lokale været fokuserer i tillegg på hvor hvor ofte skredsituasjoner av 
noe størrelse kan oppstå. 
 
 

 Tidligere skredhendelser 
En viktig basis for faresonekartlegging er å skaffe seg oversikt over tidligere skred-
hendelser i det aktuelle området og i områdene rundt. Dette er nyttig informasjon i 
forhold til å bestemme frekvens og hvor lang rekkevidde skred kan oppnå. NGUs 
nasjonale skreddatabase og gamle NGI-rapporter fra området er benyttet for å finne frem 
til tidligere skredhendelser, i tillegg til samtaler med lokalbefolkningen under 
befaringen.  
 
 

 Spor i terrenget 
Tidligere skredhendelser vil i noen grad kunne observeres ute i terrenget. For eksempel 
vil spor etter snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen. Skredblokker vil i 
de fleste tilfeller bli liggende som vitnesbyrd på tidligere steinspranghendelser, men 
dersom det er innmark kan steinblokker ha blitt fjernet. Ofte vil det være et problem å 
skille skredblokker fra moreneblokker som har blitt transportert med isen. Der det er 
muligheter for jordskred ser vi etter avsetninger i slakere terreng og mulige spor etter 
utløsningsområder i de bratte partiene. 
 
 

 Tolkning av gamle terrengformer 
Skred som er masseførende slik som jord- og flomskred vil som oftest gi varige spor i 
terrenget. Det kan enten være erosjonsformer slik som nedskjæringer (raviner) eller 
avsetningsformer (som regel vifteformet). Utfordringen er å vite hvor gamle disse 
skredene er, og i hvilken grad de er representative for dagens forhold. I tida like etter 
siste istid gikk det et stort antall skred under helt andre vegetasjonsforhold med stor 
vanntilgang grunnet issmelting.  
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 Terrengforhold som påvirker størrelsen og 
utbredelsen av skred 

Rygger og forsenkninger vil ha en tendens til å lede skredmassene. Utflatinger og slake 
partier vil også kunne påvirke rekkevidden ved at skredet tappes for energi. Også 
terrenget vil ha stor betydning, og steinsprang vil nå lengst når underlaget er hardt (berg 
i dagen) i motsetning til når bakken er myk (for eksempel myr).  
 
Eksisterende store steinblokker i terrenget vil ha en bremsende effekt på skredene. Det 
samme gjelder for tett skog. Skog i utløsningsområdet vil også kunne påvirke størrelsen 
av snøskred. Skog vil i tillegg ha en stabiliserende effekt på løsmassedekket fordi røttene 
vil binde jordmassene. 
 
 

 Modeller for beregning av skredutbredelse og 
rekkevidde 

Beregningsmodeller vil være et viktig supplement når endelig plassering av fare-
grensene skal foretas. Viktigste kilde til fastsettelse av faregrenser vil være faglig skjønn 
basert på erfaring og observasjoner gjort under befaringen og opplysninger om tidligere 
skredhendelser. Modellkjøringer vil være et hjelpemiddel for å vurdere om det er behov 
for justering av grensene. 
 
A8.1 Steinsprang 

Modellering av steinsprang gjøres normalt med Rockyfor3D, en deterministisk, sto-
kastisk modell som beregner utløp av steinsprang som enkeltblokker. Blant annet kan 
blokkvolum og -form bestemmes, og utløpet kan inkludere interaksjon med sikrings-
tiltak og vegetasjon. I det aktuelle tilfellet er feltarbeidet avgjørende for vurderingen og 
det ble ikke kjørt noen egne beregninger. Området er ikke ryddet for steinblokker og 
dette gir en historisk oversikt over hendelsene som har inntruffet siden istidens 
avslutning.  
 
A8.2 Flom- og sørpeskred 

Disse faretypene vurderes som ikke aktuelle problemstillinger i det forliggende arbeidet 
og er derfor er det ikke tatt med en metodebeskrivelse her.  
 
A8.3 Snøskred 

Snøskred er vurdert ut fra helningskart og foto og utløsningsområder er kartlagt. Tre 
snøskredmodeller er benyttet til å beregne skredutbredelse og hastighetsprofil. I tillegg 
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er erfaring med skredutbredelser og terreng benyttet sammen med en diskusjon med 
annen skredkyndig person. Beregningene må tillegges skjønnsvurderinger før et endelig 
resultat kan foreligge for faresonene. Dette gjelder selvsagt alle aktuelle faretyper.  
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