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 Sammendrag 

Norconsult AS har på oppdrag f ra Tønnesen og Vik Holding AS gjennomført skredf arekartlegging iht. TEK17 

av eiendom 22/588 i Haugesund kommune. Det er steinsprang som vurderes som dimensjonerende 

skredtype, og deler av kartleggingsområdet tilf redsstiller ikke krav til sikkerhet mot skred iht. TEK17 §7-3 

sikkerhetsklasse S1-S3. Det er tegnet faresoner for sikkerhetsklasse S1-S3 (Figur 11). Aktuelle sikringstiltak 

kan være spredt blokkbolting, steinsprangnett, wirenetting eller fangvoll. En kombinasjon av disse kan også 

være aktuelt. Sikringstiltak må detaljprosjekteres.  

  



Skredfarevurdering 

 
Bolig - 22/588 Haugesund 
Oppdragsnr.: 52108782   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

  

2021-12-15  |  Side 4 av 26 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sand\521\08\52108782\5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\ra-inggeo-

01_fk_rev.docx 

 

 Innhold 

1 Innledning 5 

1.1 Bakgrunn og hensikt 5 

1.2 Gjeldende retningslinjer og styrende dokumenter  6 

1.3 Restrisiko for skred 6 

1.4 Forutsetninger for skredfarevurderingen 7 

1.5 Grunnlagsmateriale 7 

1.6 Utførte undersøkelser 7 

2 Områdebeskrivelse 8 

2.1 Topograf i 8 

2.2 Skogforhold 10 

2.3 Vannveier 11 

2.4 Berggrunn og kvartærgeologi 12 

2.5 Klima 13 

2.6 Aktsomhetskart skred 13 

2.7 Skredhistorikk 14 

2.8 Tidligere skredfarevurderinger 14 

3 Feltobservasjoner 15 

4 Skredfarevurdering 20 

4.1 Steinsprang og steinskred 20 

4.2 Snøskred 21 

4.3 Sørpeskred 21 

4.4 Flomskred 22 

4.5 Jordskred 22 

4.6 Oppsummering av skredfare og faresoner 22 

4.7 Aktuelle sikringstiltak 24 

5 Referanser 25 

6 Vedlegg Error! Bookmark not def ined. 

 



Skredfarevurdering 

 
Bolig - 22/588 Haugesund 
Oppdragsnr.: 52108782   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

  

2021-12-15  |  Side 5 av 26 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sand\521\08\52108782\5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\ra-inggeo-

01_fk_rev.docx 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Norconsult AS er engasjert av Tønnesen og Vik Holding  AS for å utføre skredfarevurdering av eiendom 

22/588 i Haugesund kommune (Figur 1). Bakgrunn for oppdraget er omregulering av området f ra konsentrert 

småhus til f rittliggende enebolig, og krav om skredfarevurdering iht. TEK17 §7-3 f ra Haugesund kommune, 

da det ikke er utført skredfarevurdering ifm. eldre reguleringsplan [1].  

Kartleggingsområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for snøskred og steinsprang . Dette utløser 

dermed krav om vurdering av skredfare i byggesak i henhold til TEK17 §7-3. Alle skredtyper blir vurdert 

under en slik kartlegging. Se kapittel 2.6 for beskrivelse av aktsomhetskart. 

Foreliggende rapport gir en kort gjennomgang av gjeldende retningslinjer, grunnlagsmateriale og en 

vurdering av skredfaren for kartleggingsområdet. Hensikten med denne rapporten er å vurdere om krav til 

sikkerhet er ivaretatt i henhold til krav i TEK17.  

I resten av dokumentet vil området omtales som kartleggings- og påvirkningsområdet, der 

kartleggingsområdet def ineres som selve plasseringen av tiltaket, men påvirkningsområdet def ineres som 

tilstøtende areal med mulige løsneområde for skred som kan påvirke tiltaket. 

 

Figur 1: Oversikt over kartleggings- og påvirkningsområde (henholdsvis rødt og blått).  
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1.2 Gjeldende retningslinjer og styrende dokumenter 

Sikkerhetskravene som skal legges til grunn ved regulering og byggesak, er gitt i plan- og bygningsloven 

(PBL) §§ 28-1 og 29-5 med tilhørende byggteknisk forskrif t (TEK17) §7-3 «Sikkerhet mot skred» [1].  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner» beskriver 

hvordan skredfare bør utredes og innarbeides i arealplaner og hvordan aktsomhetskart og faresonekart kan 

brukes til å identif isere skredfareområder [2]. Til retningslinjene er veilederen «Sikkerhet mot skred i bratt 

terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» tilknyttet, som gir anbefalinger til hvordan 

skredfare bør vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL [3].  

I henhold til TEK17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik 

at krav til nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som tiltaket tilhører, se 

Tabell 1. 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder [1].  

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

Retningsgivende eksempler til bestemmelse av sikkerhetsklasse er beskrevet i TEK17. Byggverk hvor 

konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i 

skredfarlig område.  

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Eksempel er garasjer, uthus, båtnaust, mindre 

brygger og lagerbygninger med lite personopphold. Enkelte mindre tilbygg, påbygg, ombygging og 

bruksendringer er omfattet av sikkerhetsklasse S1.  

I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvens. Eksempel er bustadbygg med maksimalt 10 

boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted der det normalt oppholder seg 

maksimum 25 personer, drif tsbygninger i landbruket, parkeringshus og hamneanlegg. S2 gjelder genere lt 

byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer, og/eller der det er middels økonomiske 

eller andre samfunnsmessige konsekvenser.  

I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Eksempel er byggverk med f lere boenheter og 

personer enn i S2, i tillegg til skoler, barnehager, sykehjem og lokale beredskapsinstitusjoner.  

Planlagt tiltak består av bolig og ligger under sikkerhetsklasse S2 i TEK 17 [1]. Maksimal nominell årlig 

sannsynlighet for tiltak i S2 må være lavere enn 1/1000.  

 

1.3 Restrisiko for skred 

Plan og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift TEK17 def inerer hvor stor risiko (årlig nominell 

sannsynlighet) for skred som kan aksepteres, og dette er gjenspeilet i de ulike sikkerhetsklassene for skred. 
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Kravene i forskrif ten er formulert ut if ra at desto større konsekvensen av skred kan være, desto lavere 

nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres. 

Årlig nominell sannsynlig er per def inisjon i TEK17 vurdert ut if ra en enhetsbredde def inert av en 

tomtebredde angitt til 30 meter. Regelverkets krav til største årlige nominelle sannsynlighet for skred 

medfører at maksimale utløpslengder for skred vil være lenger enn fastsatte farsonegrenser. Ut if ra 

gjeldende regelverk vil det derfor være en restrisiko for skred utover faresonegrensene. 

 

1.4 Forutsetninger for skredfarevurderingen 

Denne skredfarevurderingen tar utgangspunkt i terreng-, klima- og vegetasjonsforhold som er aktuelle på 

utredningspunktet. Ved endrede forhold eller inngrep i naturen kan forutsetningene for vurderingen endres 

og det kan bli behov for en ny vurderering. Skredfarevurderingen benytter metodikk, kunnskap og verktøy 

som da er tilgjengelig. Ifølge NVEs veileder så kan evt. endring av disse forutsetninger gi behov for ny 

skredfareutredning [4].  

 

1.5 Grunnlagsmateriale 

• Terrengmodell (DTM) f ra 2017 med oppløsning på 0,25 m. Hentet f ra www.høydedata.no 

• Tilgjengelige ortofoto fra www.norgeibilder.no  

• Berggrunnskart og løsmassekart f ra NGU [5] 

• NVEs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. Hentet f ra www.atlas.nve.no  

• Registrerte skredhendelser f ra NVEs nasjonale skreddatabase. Hentet f ra www.atlas.nve.no  

• Kronedekningskart f ra NIBIO 

• Markfuktighetskart f ra NIBIO 

 

1.6 Utførte undersøkelser 

Feltkartlegging ble utført 02.11.21 av ingeniørgeolog Skjalg Lie Bakken f ra Norconsult AS. Det var skyet og 

fuktige forhold under befaring, men med gode siktforhold. I forkant av befaring er tilgjengelig kartgrunnlag 

studert. Observasjoner gjort under befaring ble registrert via digitalt kartleggingsv erktøy (FieldMap). 

Feltobservasjoner er sammenholdt med tilgjengelig grunnlagsmateriale jf r. kapittel 1.5.  

  

http://www.høydedata.no/
http://www.norgeibilder.no/
http://www.atlas.nve.no/
http://www.atlas.nve.no/
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2 Områdebeskrivelse 

2.1 Topografi 

Kartleggingsområdet ligger på kote 35, ved foten av en skogkledd skråning som strekker seg opp mot kote 

130 (Figur 2). Direkte NØ for kartleggingsområdet er det en vertikal skrent med høyde på mellom 3 og 5 

meter, før terrenget f later noe ut videre oppover i skråningen (Figur 3). Fra kote 90 og oppover er det f lere 

mindre skrentpartier før toppen av skråningen på kote 130.  

 

 

Figur 2: Digital kombinasjon av flyfoto og terrengmodell fra www.norgeibilder.no. Kartleggings- og påvirkningsområde i 
henholdsvis rødt og blått.  

  

Kote 30 

Nuten – kote 153 

Kote 130 

Kote 60 

Kote 90 

http://www.norgeibilder.no/


Skredfarevurdering 

 
Bolig - 22/588 Haugesund 
Oppdragsnr.: 52108782   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

  

2021-12-15  |  Side 9 av 26 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sand\521\08\52108782\5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\ra-inggeo-

01_fk_rev.docx 

 

 

Figur 3: Helningskart over kartleggings- og påvirkningsområdet.  
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2.2 Skogforhold 

Skråningen ovenfor kartleggingsområdet er dekket av voksen furuskog med kronedekning mellom 90 og 100 

%. Figur 4 viser grad av kronedekning som registrert på NIBIOs kronedekningskart, men skogdekket 

strekker seg i realiteten høyere opp i terrenget som vist av f igur 5.  

 

Figur 4: Kronedekningskart fra www.NIBIO.no. Kartleggingsområdet er markert i rødt. 

 

Figur 5: Ortofoto av kartleggings- og påvirkningsområdet. Kartleggingsområdet er markert i rødt.  

 

 

http://www.nibio.no/
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2.3 Vannveier 

Markfuktighetskartet f ra NIBIO markerer dreneringsveier for vann basert på topograf iske forhold (Figur 6). 

Som vi ser av f iguren dreneres vann f ra høyereliggende områder hovedsakelig ned gjennom juvet NV for 

kartleggingsområdet. Vannet samles opp i f latt terreng og skaper et fuktig myrområde vest for 

kartleggingsområdet.  

 

Figur 6: Markfuktighetskart fra www.NIBIO.no. Kartleggingsområdet er markert i rødt.  

 

http://www.nibio.no/
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2.4 Berggrunn og kvartærgeologi 

Det eksister kun grove regionale berggrunnskart og løsmassekart over området i målesto kk 1: 250 000 [5]. 

Dette er for grovt for å gjøre en detaljert studie, men er tilstrekkelig for å få en overordnet oversikt. 

Berggrunnskartet viser at kartleggingsområdet ligger for det meste innenfor et felt med gabbro, men det er 

kartlagt f lere bånd med ulike bergarter i nærområdet (Figur 7).  

Løsmassekartet viser at kartleggingsområdet ligger innenfor et felt med tynne morenavsetninger. Lengre opp 

i skråningen er det for det meste bart f jell, mens platået NV for kartleggingsområdet består av 

forvitringsmateriale f ra bergartene i området. Deler av boligfeltet mot sør består av fyllmasser (Figur 8). 

 

 

Figur 7: Berggrunnskart fra NGU [5]. Kartleggingsområdet er markert i rødt.. 

Metatrondhjemitt til 

metakvartsdioritt 

Gabbro 

Granittisk øyegneis 

Migmatitt 

Glimmergneis 
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Figur 8: Løsmassekart fra NGU [5]. Kartleggingsområde er markert i rødt.  

 

2.5 Klima 

Det er ikke utført klimaanalyse da snøskred, jord- og f lomskred vurderes å ikke være aktuelle prosesser. Se 

kapittel 4 for nærmere vurdering av de ulike skredprosessene.  

2.6 Aktsomhetskart skred 

NVEs aktsomhetskart for skred er landsdekkende modelleringer av potensielle løsneområder og utløpssoner 

for ulike skredtyper, og baserer seg på empiriske parametere som helningsgrad og nedfallsområde. 

Aktsomhetskartene er grove modelleringer med lav oppløsning og tar ikke hensyn til lokale forhold som skog 

og terrengformasjoner, og de angir heller ikke noe sannsynlighet for skred. Den grove oppløsningen kan føre 

til at enkelte løsneområder ikke blir fanget opp av modellen, men blir identif isert under befaring eller 

kartanalyse.  

For utvalgte områder i landet f innes det aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI. Disse er 

basert på tilsvarende modeller som de landsdekkende aktsomhetskartene f ra NVE. I tillegg er det 

gjennomført enkel befaring med vurdering av terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold som kan 

påvirke utløpsområdet. I forhold til NVE sine retningslinjer kan disse kartene benyttes i stedet for de 

Bart f jell med stedvise, tynne 

løsmasseavsetninger 

Tynne moreneavsetninger 

Forvitringsmateriale 

Fyllmasser 
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landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred. For områder utenfor aktsomhetssone på NGIs 

aktsomhetskart kan disse skredtypene utelukkes.  

Kartleggingsområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang (Vedlegg 1). 

Området er ikke kartlagt for NGIs kombinerte aktsomhetskart.  

2.7 Skredhistorikk 

Det er særdeles få registreringer av skredaktivitet i området. Mot SV er det registrert en hendelse so m trolig 

er nedfall av stein f ra bergskjæring (Figur 9). 

 

Figur 9: Oversikt over registrerte skredhendelser i nærområdet. Rød firkant markerer kartleggingsområdet. 

2.8 Tidligere skredfarevurderinger 

Det er ikke funnet tidligere skredfarevurderinger tilknyttet området.  

  

Nedfall på veg 
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3 Feltobservasjoner 

Registreringer relevant for vurderingen er vist på f igur 10. 

Kartleggingsområdet ligger i bunnen av en SV-vendt skråning, skogkledd med tett og voksen furuskog (Foto 

1).  

Øvre del av kartleggingsområdet grenser til en vertikal skrent som varierer i høyde mellom 3-5 m (Foto 2-4). 

Skrenten er relativt kraf tig oppsprukket, med stor grad av forvitring av berg i dagen. Sprekkesett med 

orientering SØ-NV og tilnærmet vertikalt fall fører til avløsning av blokker mellom 0,5 – 1 m3, og delvis 

overheng i deler av skrenten (Foto 2-4). Det er noe def inert urdannelse tett inntil skrent, og det er observert 

f lere enkeltblokker i avstander opptil 10 m f ra skrenten (Foto 2).  

Videre NØ i påvirkningsområdet reduseres terrenghelningen noe, men det er observert f lere mindre skrenter 

som tidligere har avløst rektangulære og f laklignende blokker langs et sprekkesett med orientering NV-SØ 

og fall mellom 45-65° (Foto 5-6). Berget er mer grovblokkig mot NØ i påvirkningsområdet, og enkelte avløste 

blokker har antatt volum >5 m3 (Foto 6).  

Øvre del av påvirkningsområdet består stort sett av bart f jell, med oppdeling i bergf lak som følge av tidligere 

nevnte sprekkesett (Foto 7).  

Løsmassedekket innenfor påvirkningsområdet er generelt tynt, og består av organisk materiale f ra skogen 

samt enkelte mindre felt med moreneavsetninger. Det er ikke observert lag med løsmasser mektigere enn 10 

cm.  

Skogdekket innenfor kartleggings- og påvirkningsområdet består av voksen furuskog med innslag av gran 

(Foto 1). Kronedekning ligger mellom 90 og 100%.   
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Figur 10: Registreringskart med observasjoner fra befaring og kartanalyse.  

Foto 1 

Foto 2-4 

Foto 6 

Foto 5 

Foto 7 
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Foto 1: Oversikt over kartleggings- og påvirkningsområdet (rødt og hvitt).  

 

Foto 2 og 3: Skrent i øvre del av kartleggingsområdet. Nedfall av enkeltblokker langs skrent, og noe definert urdannelse.  



Skredfarevurdering 

 
Bolig - 22/588 Haugesund 
Oppdragsnr.: 52108782   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

  

2021-12-15  |  Side 18 av 26 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sand\521\08\52108782\5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\ra-inggeo-

01_fk_rev.docx 

 

      

Foto 4: Delvis overheng i deler av skrenten.  

 

Foto 5: Avløsning av bergflak i øvre del av påvirkningsområdet.  
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Foto 6: Avløsning og deponering av blokker >5 m3.  

 

Foto 7: Bart fjell i øvre del av påvirkningsområdet.   
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4 Skredfarevurdering 

4.1 Steinsprang og steinskred 

Steinsprang def ineres som hurtig bevegelse av små enkelt -blokker som vanligvis ikke splittes opp langs 

skredbanen. Volum på skredmassene varierer mellom noen få kilo til noen hundre kubikkmeter, og utløses 

vanligvis i bratt terreng med helning over 40°. 

Steinskred består av skredmasser som er større enn steinsprang, f ra noen hundre til f lere hundre tusen 

kubikkmeter. Som med steinsprang løsner stort sett steinskred i bratt terreng med helning over 40°.  

 

Er steinsprang/skred en aktuell prosess i området? 

Det er kartlagt f lere skrenter med tilhørende avsetninger f ra tidligere steinsprang i området. 

Steinsprang/skred er en aktuell prosess.  

 

Vurdering av løsneområde og sannsynlighet 

Figur 10 viser f lere potensielle løsneområder, men det vurderes at det kun er skredhendelser f ra skrent i 

direkte tilknytning til kartleggingsområdet som kan påvirke tiltaket (Foto 1-3). Skrenten er kraf tig oppsprukket 

og med delvis overhengende blokker f lere steder.  Årlig nominell løsnesannsynlighet vurderes som høyere 

enn 1/100.  

 

Vurdering av skredbane og utløpslengde 

Terrenghelning på nedsiden av skrenten reduseres raskt, noe som gjenspeiles i observert utløpslengde på 

nedfall. Det er observert enkeltblokker med opptil 10 m avstand f ra skrent, men mesteparten av nedfallet er 

konsentrert tett inntil skrent (Foto 1-3). Det forventes ikke veldig lange utløp. Faresoner markert på f igur 11 

def inerer forventede utløpslengder for skred med gjentaksintervall 1/100, 1/1000 og 1/5000. Faresoner er 

def inert på bakgrunn av observasjoner under befaring.  

 

Kan steinsprang påvirke kartleggingsområdet? 

Det er vurdert at nominell årlig sannsynlighet for steinsprang er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 for deler 

av kartleggingsområdet, og deler av kartleggingsområdet har ikke tilstrekkelig sikkerhet mot s teinsprang for 

sikkerhetsklasse S1-S3.  

Figur 11 viser opptegnede faresoner basert på vurdering av utløpslengde for s teinsprang. 
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4.2 Snøskred 

Snøskred deles vanligvis inn i to undergrupper; løssnøskred o g f lakskred, som igjen kan deles opp i 

tørrsnøskred og våtsnøskred. Snøskred løsner vanligvis i helninger mellom 30° og 55°. Det er sjeldent med 

snøskred f ra brattere helninger enn dette da snøen of test vil løsne ut før det samler seg store mengder.  

Langs vestlandskysten av Norge kommer det meste av snøen f ra SV-NV vindretninger, noe som betyr at 

østvendte f jellsider har størst potensiale for skredaktivitet. Forsenkninger som skålformasjoner, gjel og skar 

er vanlige terrengformasjoner der det kan løsne skred. Store f late områder/platåer over løsneområdene vil 

of te bidra til økt akkumulering av snø inn i løsneområdene, noe som kan gi økt snøskredfare. Tett skog i 

f jellsiden vil of te hindre utløsning av snøskred. Forutsetningen er at trærne er så høye at de ikke snør ned, 

og at kronedekningen er stor nok [3]. 

 

Er snøskred en aktuell prosess i området? 

Store deler av påvirkningsområdet er dekket av voksen furuskog med kronedekning mellom 90 og 100 %, 

noe som hindrer utløsning av snøskred innenfor skogområdene. Den kystnære og lavtliggende plasseringen 

gjør at det ikke forventes store nedbørsmengder i form av snø, og det vurderes som lite sannsynlig at det 

bygger seg opp tilstrekkelige mengder snø for å utgjøre potensiale for snøskred. Snøskred vurderes ikke 

som en aktuell prosess.   

 

4.3 Sørpeskred 

Sørpeskred oppstår under perioder med intens nedbør eller snøsmelting, når snømassene blir vannmettede. 

Som et f lomskred så beveger sørpeskred seg langs forsenkninger i terrenget, og de er blant de mest 

langtrekkende skredtypene. Utløsning av sørpeskred kan skje ved helning ned mot 5°.  

For at et sørpeskred skal utløses kreves et snødekke av en viss tykkelse og en terrengformasjon som 

muliggjør en vannmetting av snødekket. Det må normalt ligge mer enn 50 cm med snø i terrenget og 

snødekket må gjerne bestå av kantkornkrystaller (grove krystaller) som kan samle vann. Typiske 

løsneområder for sørpeskred er elve- og bekkeløp og andre større forsenkninger i terrenget med tilgang til 

vann i kombinasjon med terrengformasjoner som tillater akkumulasjon av snø. Erfaringer f ra tidligere 

hendelser viser at snøskred som demmer opp en trang elvedal eller ved elveutløp er en vanlig årsak til å få 

utløst sørpeskred. Sørpeskred blir sjeldent utløst i skogkledd terreng [4]. Det er per i dag lite kunnskap på 

hvilken morfologisk og sedimentologisk signatur som kan knyttes til sørpeskred. Det er også mulig at 

sørpeskred kan være vanskelig å identif isere sikkert ut f ra avsetninger alene siden skredene gjerne eroderer 

løsmasser langs løpet og kan ligne f lomskred i avsetningsområdene [6]. 

 

Er sørpeskred en aktuell prosess i området? 

Påvirkningsområdet er for bratt til oppsamling av store mengder vannmettet snø, og det er ikke observert 

lokale terrengforsenkninger som kan utgjøre mulige oppsamlingsområder. Den kystnære og lavtliggende 

plasseringen gjør at det ikke forventes store nedbørsmengder i form av snø, og det vurderes som særdeles 

usannsynlig at det bygger seg opp tilstrekkelige mengder snø for å utgjøre potensiale for sørpeskred. 

Sørpeskred vurderes ikke som en aktuell prosess.   
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4.4 Flomskred 

Flomskred def ineres som hurtige, f lomlignende skred som opptrer langs elve- og bekkeløp. Skredmassene 

består av en f lytende blanding av vann, løsmasser og organisk materiale. Flomskred forekommer under 

perioder med intens nedbør eller snøsmelting, og utløses som regel i helninger mellom 25 og 45°. Jordskred 

kan utvikle seg til f lomskred i kontakt med elver/bekker. 

 

Er flomskred en aktuell prosess i området? 

Det er ikke observert vannveier eller vannførende bekker innenfor påvirkningsområdet. Mengden løsmasser 

tilgjengelig for erosjon er veldig begrenset, og nedslagsfeltet for nedbør er relativt lite. Flomskred vurderes 

ikke som en aktuell prosess.  

 

4.5 Jordskred 

Jordskred forekommer stort sett i skråninger med helning over 25-30°, i perioder med stor nedbør. 

Løsmassene blir vannmettede, og det økte poretrykket svekker den interne bindestyrken. Jordskred skilles 

f ra f lomskred ved at de of te har en glidende eller rullende bevegelse, mens f lomskred oppfører seg mer som 

en f lytende masse og følger forsenkninger i terrenget.   

Røtter vil bidra til at løsmassedekket får økt styrke, samtidig som det vil kunne øke permeabiliteten i jorden. 

Løsmassetype og tykkelse spiller også en viktig rolle, samt menneskelige inngrep som kan endre naturlige 

dreneringsveier for vann. Ifølge NVEs veileder er skog stabiliserende for f lomskred siden røtter og 

vegetasjon reduserer faren for erosjon og utglidning. I tillegg bidrar skogen høyere opp i dreneringsfeltet til å 

dempe vannføringen ved intens nedbør [4]. De viktigste utløsningsfaktorene er oppbygging av vanntrykk 

som følge av langvarig nedbør, intense regnskyll og/eller sterk snøsmelting.  

 

Er jordskred en aktuell prosess i området? 

Mengden løsmasser innenfor påvirkningsområdet er veldig begrenset, og det er ikke observert lag med 

løsmasser mektigere enn 10 cm. Påvirkningsområdet er dekket med tett og voksen barskog som bidrar til å 

binde jordsmonnet, og reduserer sannsynlighet for utglidning av løsmasser. Jordskred vurderes ikke som en 

aktuell prosess. 

 

4.6 Oppsummering av skredfare og faresoner 

Det er steinsprang som er dimensjonerende skredtype for fastsettelse av faresoner innenfor 

kartleggingsområdet. Kartleggingsområdet er vurdert av Norconsult for sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 for 

skred i bratt terreng etter sikkerhetskrav i TEK17 §7-3. Basert på skredfarevurderingen er faresone 

utarbeidet for nominell årlig sannsynlighet ≥ 1/100, ≥ 1/1000 og ≥ 1/5000 (Figur 11). 

Markerte deler av kartleggingsområdet vist på f igur 11 tilf redsstiller ikke krav til sikkerhet mot skred for 

sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. Årlig nominell sannsynlighet for skred er større enn sikkerhetskravet for disse 

områdene. Områder utenfor markerte faresoner tilf redsstiller krav til sikkerhet mot skred for alle 

sikkerhetsklasser.  
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Skredfaren har utgangspunkt i bratte skrenter innenfor påvirkningsområdet  og kartleggingsområdet. 

Skredfarevurdering og opptegnede faresoner er basert på observasjoner gjort under befaring og kartanalyse.  

 

Figur 11: Faresonekart for vurdert kartleggingsområde.  

(≥) 
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4.7 Aktuelle sikringstiltak 

Det er steinsprang f ra skrent i nordøstre del av kartleggingsområde som utløser behov for sikringstiltak ved 

tiltak innenfor def inerte faresoner (Figur 11). Aktuelle sikringstiltak vil i hovedsak bestå av spredt blokkbolting 

og bruk av steinsprangnett eller wirenett i skrent. Fangvoll kan også være et mulig sikringstiltak. Eventuelle 

sikringstiltak må detaljprosjekteres.  
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6 Vedlegg - Aktsomhetskart 

Kartleggingsområdet er ikke dekket av aktsomhetskart for jord- og f lomskred eller NGIs forbedrede 

aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. 

 

Figur 12: Aktsomhetskart snøskred (NVE). Kartleggingsområde er markert med svart. 

 

Figur 13: Aktsomhetskart steinsprang (NVE). Kartleggingsområde er markert med rødt.  


