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Faresoner for skred i bratt terreng
Sammendrag
På oppdrag for NVE har Skred AS utført skredfarekartlegging for følgende områder i Sogndal
kommune: Kjørnes, Loftesnes, Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen, Stedje-Skjeldestad, SelsengLitlabø, Mundal, Kongaberg og Bergi.
Det er utarbeidet faresoner for skred i henhold til kravene i TEK10, for følgende
sikkerhetsklasser for skred: S1, S2 og S3. Følgende skredtyper i bratt terreng er vurdert:
snøskred (inklusive sørpeskred og skredvind), skred i fast fjell (steinsprang, steinskred og
fjellskred) og løsmasseskred (flomskred og jordskred).
I forhold til bebyggelse som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet mot skred, har vi
kommet frem til følgende:
-

Kjørnes: Flere boliger ligger utsatt for steinsprang.
Loftesnes: Flere boliger ligger utsatt for steinsprang og delvis løsmasseskred.
Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen: Flere boliger ligger utsatt for enten steinsprang,
vannrelaterte skred (flomskred og sørpeskred), snøskred eller skredvind.
Stedje-Skjeldestad: En del bebyggelse på Stedje ligger utsatt for løsmasseskred.
Selseng-Litlabø: flere boliger og fritidsbebyggelse ligger utsatt for flom, flomskred og
sørpeskred.
Mundal: Enkelte bolighus ligger utsatt for snøskred mens skolen ligger utsatt for
vannrelaterte skred (flomskred og sørpeskred).
Kongaberg: Enkelte hus ligger delvis utsatt for steinsprang.
Bergi: Enkelte boliger ligger utsatt for vannrelaterte skred (flomskred og sørpeskred).

Det er foreslått mulige løsninger for sikring for utsatt bebyggelse.
Skred AS
Baklivegen 27
3570 Ål

Foretaksregisteret:
NO 914 596 890 MVA
Konto nr.: 2320 17 26158

T: 455 11 222
E: post@skred.as
W: www.skred.as
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a. Loftesnes, flomskred
b. Øvstedalen, sørpeskred/flomskred
c. Viland-Øyrahagen, sørpeskred
d. Stedje, sørpeskred/flomskred
e. Kvamselvi, sørpeskred/flomskred
f. Svedalselvi, sørpeskred/flomskred
g. Bergi, sørpeskred/flomskred
5. Utløsningsområder og utvalgte modellkjøringer for steinsprang
a. Kjørnes-Steinskot hendelse
b. Loftesnes, Rockyfor3d
6. Faresoner, dimensjonerende skredtype, med forslag til sikring og områder der skogsdrift
bør reguleres.
a. Kjørnes
b. Loftesnes nord
c. Loftesnes sør
d. Øvstedalen
e. Ylvisåker-Fardal
f. Fardal-Skardsbø
g. Stedje
h. Skjeldestad
i. Selseng
j. Litlabø
k. Mundal
l. Kongaberg
m. Bergi
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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 (Øydvin, 2011). Skred AS har utført kartlegging for følgende områder i
Sogndal kommune (figur 1):
-

Kjørnes
Loftesnes
Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen
Stedje-Skjeldestad
Selseng-Litlabø
Mundal
Kongaberg
Bergi

1.2 Mål
Det skal utarbeides faresoner for skred i forhold til krav til sikkerhet mot skred gitt i TEK10
med veileder (Tabell 1). Faresonekart skal også vise hvilken skredtype som er
«dimensjonerende». Områder der vi anbefaler regulering av skogsdrift, for å opprettholde
dagens faresoner, er også vurdert.

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2015).
Sikkerhetsklasse for skred
S1
S2
S3

Konsekvens
Liten
Middels
Stor

Største nominell årlige sannsynlighet
1/100
1/1000
1/5000

1.3 Forbehold og avgrensninger
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det
kommer 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 kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan
det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering.

1.4 Bidragsytere
Rapporten har blitt utarbeidet av:
-

Kalle Kronholm – Befaring, oppdragsansvarlig, rapporttekst, analyse, beregninger,
faresoneavgrensning.
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-

Hans G. Grue – Befaring, rapporttekst, redigering, analyse, grunnlagsmateriale.
Helge Henriksen – Befaring, kapittel 9, avsnitt 2.2 og 2.3, kvalitetssikring, analyse,
grunnlagsmateriale.
Andrea Taurisano – Klimaanalyse, avsnitt 2.1.
Steinar Hustoft – Befaring, feltdatakontroll, områdepresentasjon.
Sondre Lunde – Befaring, analyse, beregninger.

Figur 1: Oversikt over de vurderte områdene i Sogndal kommune.
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1.5 Vurderte skredtyper
I TEK10 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for
vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper:
-

Snøskred, inkludert sørpeskred
Skred i fast fjell
Skred i løsmasser

1.5.1 Snøskred og sørpeskred
Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet,
som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med
utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket
løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store
snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere
enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape
skredvind med kraft til å utrette stor skade.
Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest
forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel
på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall
blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens
snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er
ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred.
1.5.2 Skred i fast fjell
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning
benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3), steinskred (volum 100-10.000 m3) og
fjellskred (>10.000 m3). Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der
terrenghelningen er større enn 40-45°.
1.5.3 Jordskred og flomskred
Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel
utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikkekanaliserte jordskred.
Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye
skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når
terrenget flater ut blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred
bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover
langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng
med finkorna, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede
skråninger i terrenget.
Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner,
gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned
mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere
masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små
flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i
kombinasjon med sørpeskred.
1.5.4 Skredfare og klimaendringer
I deler av landet kan klimautviklingen gi økt hyppighet av skredtyper som er knytt til regn,
snø og flom. Det gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred.
Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil og kunne øke frekvensen av steinsprang og
steinskred.
Det er likevel ingen grunn til å tro at de svært store, sjeldne skredene vil bli større eller
hyppigere. Når en kartlegger faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til
en ekstra margin som følge av klimautviklingen.

1.6 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 tett
skog. Det har hatt stor betydning for utbredelsen av faresonene. Under befaringen fikk vi
informasjon om at det var betydelig mindre skog i fjellsidene på 1950-tallet, og spesielt på
1920-tallet. Flere av de registrerte skredhendelsene i områdene er fra dette tidsrommet,
eller før. Det er sannsynlig at sannsynlighet for skred har endret seg de siste 50-100 årene.
Vi har kartlagt områder der vi anbefaler at skogsdrift reguleres. Regulering bør omfatte både
drift av skog som foreslått i (NGI, 2013), og skogsveger som beskrevet i (Fergus mfl., 2011).
Skogsområder foreslått regulert er tegnet forholdsvis grovt i kartene ut fra terrengmodeller,
kartgrunnlag og flyfoto. 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.

1.7 Metodikk for kartleggingen
Utarbeidelsen av faresonekart er gjennomført ved følgende arbeid:
-

-

Innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere
potensielle fareområder. Herunder kart, ortofoto, skredrapporter og litteratur
Feltarbeid for å undersøke forhold som har betydning for skredutløsning og
rekkevidde i de skredutsatte områdene. Herunder befaring til fots og befaring fra
helikopter, samt observasjon fra kameradrone.
Analyse av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene er basert på
ovennevnte eksterne og egeninnsamlede data, samt intervju av informanter og
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-

simulering av ulike skredtyper med aktuell programvare, som beskrevet i
etterfølgende avsnitt.
Vekting av alle vurderinger og informasjoner samt tegning av faresoner.

1.7.1 Beregninger med Rockyfor3d
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig
utbredelse av steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er som følger:
-

Sjekke og justere parametere og resultater mot kjente steinspranghendelser, for
eksempel på Kjørnes (avsnitt 3.3.4 nedenfor, Kartbilag 5).
Definere scenario for hendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000,
inklusive fastsettelse av følgende parametere:
o Kildeområde.
o Form på steinsprangblokker.
o Størrelse på steinsprangblokker (typiske verdier i tabell 2).

Generelle innstillinger er som følger:
-

Blokkvolum er variert ±20 %.
Det er simulert 1-50 utfallende blokker per celle i kildeområdene.
Det ikke anvendt startfallhøyde.
Det er ikke tatt høyde for skog.
Tetthet = 2700 kg/m3.
Form = rektangulær.
Verdier for bakkens ruhet og energidemping ved sprett, er vurdert i felt i forhold til
anbefalte verdier.

Sikringstiltak er inkludert i beregningene på følgende måte:
-

Det er tatt høyde for sikringstiltak, der disse under befaringene ble vurdert som
brukbare sikringsløsninger.
Der det er anvendt LiDAR data til konstruksjon av terrengmodellen, er løsmassevoller
i noen grad inkludert direkte i terrenget.
Høyde på løsmassevoll i terrengmodellen er sjekket mot feltobservasjoner.
I tilfeller der terrengmodellen underestimerer vollhøyde betydelig, er det satt inn en
ekstra høyde på toppen, modellert som et nett med bruddstyrke på 20 000 kJ.

Tabell 2: Typiske verdier på blokkvolum for de definerte scenarioer i Rockyfor3d.
Scenario
Volum

1/100
2 m3

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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1.7.2 Beregninger med RocFall
I kartleggingsområdet Kongaberg er det utført beregninger av mulig rekkevidde av
steinsprang med programvaren RocFall v. 5.0 (www.rocscience.com). Vi har brukt «Lumpmass» modellen og definert friksjonsvinkel. Tabell 3 gir en oversikt over parametervalg i
beregningene.

Tabell 3: Valg av restitusjonskoeffisienter og standardavvik i RocFall.
Materialtype
Bart fjell
Fjellblotninger
Steinsprangavsetning

RN
0,53
0,35
0,32

RT
0,85
0,85
0,8

F
30
30
30

1.7.3 Beregninger med RAMMS snøskred
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen mfl.,
2010a), versjon 1.6.20, modulen for snøskred. Verdiene for friksjonsparameterne µ og ξ er
definert som anbefalt i programmet, med unntak av at øvre høydenivå er redusert fra
1500 moh. til 500 moh., og nedre høydenivå fra 1000 moh. til 100 moh.
Utløsningsområder er definert fra beregnet terrenghelning i terrengmodell, historisk
informasjon, og vurdering i felt av blant annet vegetasjon og terrengform. Det er typisk
definert ulike områder for skredhendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og
1/5000. Bruddhøyder er vurdert fra klimaanalysen samt lokale forhold, og er typisk variert
mellom 1 m og 3 m.
1.7.4 Beregninger med RAMMS flomskred (og sørpeskred)
Modellering av mulig skredutbredelse av flomskred er gjort med RAMMS (Christen mfl.,
2010a), versjon 1.6.20, modulen for flomskred. Utløsningsområdene er definert på to måter:
-

En «blokk» med løsmasse er lagt ut i fjellsiden parallelt med kotene. Resultatene er
brukt til å vurdere generelle flytemønstre i fjellsidene.
Veldefinerte utløsningsområder i forsenkningene der flomskred mest sannsynlig vil
løses ut. Resultatene er brukt til å vurdere konkret mulighet for utbredelse av
flomskred.

For begge typer beregninger er innstillingen «block» brukt, siden hydrografen for de
modellerte skredhendelsene ikke er kjent, og kan variere. Anvendte friksjonsparametere er
variert som vist i tabell 4.
Vi har også brukt RAMMS modulen for flomskred til å modellere mulig utbredelse av
sørpeskred. Vi er ikke kjent med publiserte resultater fra etterregning av
sørpeskredhendelser med RAMMS, og har derfor ikke et godt grunnlag for valg av
parametersett. Basert på egne tidligere vurderinger og etterregning av sørpeskredhendelser,
har vi generelt valgt høyere verdier av friksjonsparameteren ξ enn for flomskred (Tabell 4).
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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Tabell 4: Variasjon i anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred og
sørpeskred.
Skredtype

Horisontal
oppløsning i
terrengmodell
Flomskred 2-10 m
Sørpeskred 2-10 m

Friksjonsparameter Friksjonsparameter
ξ
µ

Bruddhøyde
blokk

100-2000 m/s2
200-3500 m/s2

0,5-2 m
1m

0,07-0,2
0,05-0,1

1.7.5 Tolkning av modellresultater
Det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene.
Faresonene er derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet
vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring.
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2 Generelt om områdene
2.1 Klima
Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk som har størst betydning for
skredfarekartlegging. Analysen er gjort på bakgrunn av data fra eklima.met.no.
Plassering av de meteorologiske stasjonene i forhold til kartleggingsområdene (Figur 2), og
lengden av dataseriene (Tabell 5) bestemmer hvor godt klimaanalysen klarer å beskrive de
lokale klimaforholdene ved hvert kartleggingsområde. Resultatene av analysen anses derfor
som usikre, men gir allikevel den mest objektive informasjon om klimaforholdene i området.
Stasjonene som er tilgjengelige rundt kartleggingsområdene i Sogndal, har dataserier som
starter allerede i 1895, men ikke alle stasjonene registrerte alle værelementene av interesse
for vår analyse. Dette er grunnen til at bare to av de fem stasjonene viser normale
middeltemperaturer i figur 3, mens alle stasjonene viser normale nedbørsverdier i figur 4.
Figur 4 viser at den årlige nedbøren ved de ulike stasjonene ikke bare er påvirket av høyden
over havet: Fjærland, som er den lavest liggende stasjonen, får mye mer nedbør per år
(1904 mm) enn samtlige de andre stasjonene, som får mellom 900 og 1540 mm per år.
For skredfarevurderingen er det imidlertid viktigere å analysere ekstrem nedbør enn
normaler.
2.1.1 Snøskred
Når det gjelder snøskredfare, er fokuset spesielt på 3-døgns snøfall med store
gjentaksintervaller. Nedbør som faller i fjellet mellom desember og april, antas her å komme
i form av snø. For disse vintermånedene og ved de benyttede stasjonene varierer den
beregnede 3-døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall mellom 145 mm på Vangsnes og
240 mm på Fjærland (Figur 5).
Dette blir benyttet som utgangspunkt for modellering av store, sjeldne snøskred. Når det
gjelder de fremherskende vindretningene i de samme vintermånedene, viser figur 7, figur 8
og figur 9 ingen tydelig dominerende retning, men noe vagt to hovedkomponenter fra østlig
og vestlig sektor, med en del «støy» som trolig skyldes lokale effekter.
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Tabell 5: Oversikt over de meteorologiske stasjonene anvendt i klimaanalysen.
Nr.

Stasjonsnavn

53070
53100
54900
55550
55730
55840

Vik i Sogn III
Vangsnes
Vetti
Hafslo
Sogndal-Selseng
FjærlandSkarestad

Breddegrad
61,0728
61,1722
61,0037
61,2925
61,3348
61,4383

Lengdegrad
6,5813
6,6435
7,0093
7,1887
6,9335
6,7683

Høyde
(moh.)
65
51
329
246
421
10

I drift fra
jan 1895
jun. 20
jul. 1895
jul. 1895
jul. 1895
jan. 52

I drift
til
jun. 94
aug. 96

jan. 05

Figur 2: Plassering av de meteorologiske stasjonene i forhold til kartleggingsområdene.
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Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur (°C)
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Figur 3: Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur. Data fra www.eklima.no.

Månedsnormaler 1961-90 for nedbør (mm)
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Figur 4: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.
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mm
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Figur 5: Beregnet 3-døgnsnedbør med ulike gjentaksintervaller for månedene desember til
april (antatt snø). Data fra www.eklima.no .

2.1.2 Løsmasseskred
Lignende analyser, men med fokus på nedbør som kommer i form av regn, er gjort for å
skaffe bedre grunnlag for vurdering av jord- og flomskredfare.
Studier utført i Norge (Sandersen mfl., 1996) indikerer at løsmasseskred generelt løses ut
ved døgnnedbør på min. 8 % av gjennomsnittlig årlig nedbør. I det vurderte området betyr
det døgnnedbør på 84 – 152 mm. En ekstremverdianalyse lik den ovenfor presentert for
snøfall, men utført for nedbør som kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for en
så intens døgnnedbør i vurderingsområdet er på mellom 300 og over 1000 år. En fullstendig
oversikt er gitt i tabell 6.
Sannsynligheten for at en nedbør potensielt i stand til å utløse løsmasseskred forekommer,
er ikke er det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av
mange flere forhold enn nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst.
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Tabell 6: Gjentaksintervall for 1-døgns regn som overskrider 8% av den normale årlige
nedbøren. Data fra www.eklima.no.
Stasjon
Hafslo
Sogndal-Selseng
Fjærland-Skarestad
Vik i Sogn III
Vangsnes

Normal
årsnedbør
(mm)
1048
1543
1905
1094
1100

Beregnet 8%
av årsnedbør

Gjentaksintervall for 1døgns-nedbør som
tilsvarer 8% av årsnedbør

84
123
152
88
88

300 år
> 1000 år
> 1000 år
350 år
950 år

1-døgns regn med ulike gjentaksintervaller
(nedbør i perioden mai-nov)
120
110
100
90

mm

80
70
60
50
40
30
20
0
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Figur 6: Beregnet 1-døgnsnedbør med ulike gjentaksintervaller for månedene mai til
november (antatt regn). Data fra www.eklima.no.
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Figur 7: Fremherskende vindretninger i vintermånedene desember til april, stasjon 55840
Fjærland-Skarestad. Figuren er fra www.eklima.no.

Figur 8: Fremherskende vindretninger i vintermånedene desember til april, stasjon 55700
Sogndal lufthamn. Figuren er fra www.eklima.no.
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Figur 9: Fremherskende vindretninger i vintermånedene desember til april, stasjon 53100
Vangsnes. Figuren er fra www.eklima.no.

2.2 Berggrunnsgeologi
Berggrunnen i Sogndal kommune har i grove trekk en tredelt oppbygging (Figur 10):
-

Jotundekkekomplekset: Et skyvedekke (Jotundekket) som består av og omdannete
magmatiske dypbergarter og gneiser av prekambrisk alder.
Fortun/Vangsdekket: Et skyvedekke som i hovedsak består av omdannete
sedimentære bergarter som fyllitt og glimmerskifer av kambrisk til ordovisisk alder.
Grunnfjellet (underst): Stedegne prekambriske gneiser og migmatitter.

Jotunheimkomplekset og Fortun/Vangsdekket kom på plass som skyveflak fra ulike
kildeområder under den kaledonske fjellkjedefoldingen ved slutten av Silur/tidlig i Devon.
Mellom disse to enhetene, og mellom Fortun/Vangsdekket og det stedegne grunnfjellet er
det skyvegrenser med mylonitter.
Bergartene fra Jotundekkekomplekset dominerer i Sogndalsområdet. Det består av flere
mindre underdekker. De viktigste bergartene er båndete gneiser av syenittisk
sammensetning, gabbro, anortositt-gabbro og anortositt. Alderen er prekambrisk. Ved
Kaupanger er anortositten gjennomskåret av en yngre kvartsdioritt.
Skifre, vesentlig fyllitt og glimmerskifer fra Fortun/Vangsdekket opptrer under
Jotundekkekomplekset i østlige deler av Sogndalsdalen.
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21/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

Grunnfjellet utgjør en del av et stort sammenhengende prekambrisk grunnfjellsområde Det
strekker seg fra Sogndalsdalen og nordover mot Fjærland, og fins også i Sogndal sentrum og i
et lite belte langs Loftesnes/Barsnesfjorden. Her ligger Jotundekkekomplekset direkte over
grunnfjellet med en markert skyvegrense.
Bergartene fra Jotundekkekomplekset og grunnfjellet er mekanisk sterke bergarter og vil
ikke brytes opp med mindre det er svakhetssoner/sprekkesoner til stede i bergartene som
muliggjør utgliding/utvelting langs bruddplan. Generelt er det 2-3 sprekkeretninger i disse
bergartene i tillegg til at gneisene og mylonittene lett kan sprekke opp parallelt med
foliasjonen/skifrigheten.
Graden av oppsprekking og orienteringen av sprekkene er avgjørende for sannsynligheten
for steinsprang. Fyllitt og glimmerskifer fra Fortun/Vangsdekket er generelt svake bergarter.
De forvitrer lett, men kan ellers bryte opp på samme måte som de mekanisk sterkere
bergartene i Jotundekkekomplekset. Ofte er sprekkefrekvensen lavere, som gir færre, men
større potensielle steinsprangblokker. Spesielt langs dalsidene er berggrunnen preget av
eksfoliasjonssprekker som skyldes trykkavlastning etter at isen smeltet bort for ca. 10 000 år
siden. Dette er oftest dalsideparallelle sprekker med helning ut fra dalsidene. Der
helningsvinkelen ligger rundt friksjonvinkelen for bergartene eller er større enn denne, kan
det ligge til rette for utglidning langs disse planene.
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N

Figur 10: Utsnitt fra bergrunnskart M 1: 250 000. De tre geologiske enheten strekker seg i
NØ-SV retning. Fra www.ngu.no.

2.3 Kvartærgeologi
Løsmassene (Figur 11) ble dannet i hovedsak under siste istid, som varte fra ca. 100 000 til
10 000 år siden. Sand- og grusavsetninger langs dagens elver er yngre enn dette. Marin
grense i området er noe over 100 meter, i Sogndal 135 moh. og i Fjærland 117 moh.
(Sønstegaard, 1986). Under denne forekommer breelvavsetninger langs Sogndalselva og
Mundalselva. I terrasseavsetninger under marin grense kan det forekomme marin silt- og
leire. Dette kan gi opphav til lokale stabilitetsproblem i forbindelse med byggearbeider.
Siden skredfarevurderingene gjelder ytre skredfare fra bratt terreng inngår ikke
stabilitetsvurderinger knyttet til leire i denne rapporten. Ellers er løsmassene dominert av
mektig morene nederst i dalsidene og tynn, usammenhengende morene i høyereliggende
områder. Skredmateriale er vanlig langs brattskrenter. Forvitringsmateriale i form av in-situ
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blokkhav kan forekomme og være vanskelig å skille fra skredmateriale. I vurderingsområde
Stedje er det lokalt forvitringsjord i form av leirholdig sand direkte over det faste
dypforvitret fjell.

N

Figur 11: Utsnitt fra kvartærgeologisk kart M 1: 250 000. Fra www.ngu.no.

2.4 Terrengmodell
Skred AS mottok relevante LiDAR-data fra NVE. Disse har dekning over områdene:
-

Kjørnes
Loftsnes
Stedje-Skjeldestad
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-

Kongaberg
Bergi

LiDAR-dataene dannet grunnlaget for en digital terrengmodell med horisontal oppløsning på
1 m x 1 m. Fra denne terrengmodellen har vi beregnet terrenghelning og skyggerelieff
(Kartbilag 1). Nøyaktigheten av terrengmodellen er begrenset i områder med tett skog på
grunn av færre målinger med treff på bakken.
I de resterende områder var det ikke LIDAR-dekning. Her ble det benyttet høydekoter med 1
og 10 meters ekvidistanse som grunnlag for terrengmodellen.
Eventuelle detaljer om terrengmodellen for hvert område er beskrevet i det relevante
kapitlet.

2.5 Helikopterbefaring
Det ble gjennomført en befaring fra helikopter 2016-06-30 (Figur 12). Områdene Kjørnes og
Kongaberget kunne ikke inspiseres fra luften på grunn av regler for flyging over bebodde
områder i luftfartsloven. Alle andre områder ble inspisert og fotografert fra lufta.
Informasjon om bakkebefaringene er gitt for hvert enkelt område.
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Figur 12: Flyrute under helikopterbefaringen.
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3 Kjørnes
Kjørnes er et mindre kartleggingsområde som ligger i underkant av 3 km sørøst for Sogndal
sentrum (Figur 13). Bilder av terrenget er vist i figur 14 og figur 15.

Figur 13: Kartleggingsområdet Kjørnes.
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Figur 14: Bilde av nedre del av kartleggingsområde Kjørnes, ved Vikane. Den brune boligen er
Gnr/Bnr 89/5. Et forholdsvis ferskt utfallsområde kan skimtes i skrenten til venstre like bak
huset (stiplet ring).
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Figur 15: Kartleggingsområdet Kjørnes vist med hvit polygon. Steinskot-området kan ses litt
over midten av bildet, vist med i rød ring. Fra www.norgei3d.no.

3.1 Grunnlag
3.1.1 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m
generert fra høyoppløste LiDAR-data. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1.
3.1.2 Befaring
Befaring i området ble utført 2016-06-27 av Kalle Kronholm, Steinar Hustoft, Hans G. Grue,
Sondre Lunde og Helge Henriksen. Det var overskyet oppholdsvær og god sikt på
befaringsdagen. Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 2.

Tabell 7: Utvalgte GPS punkt i Kjørnes. For plassering av punktene, se Kartbilag 2.
Punkt
945, 948
949, 950
951
953, 954
955

Kommentar
Flom- og smeltevannsbekker. Lite løsmassetransport.
3 resente steinsprangblokker >20m3. Anortositt. Fra Steinskotskredet 2011.
Steinsprangblokk (mest sannsynlig) ~5m3. Ikke resent.
Antropogen smeltevannsgrøft.
Svært oppsprukket parti med flere avløste labile blokker på opp mot 15m 3.
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3.2 Beskrivelse av området
3.2.1 Topografi
Det vurderte området med tilstøtende skråning ligger i den sørvendte fjellsiden i Eidsfjorden.
Området er i sør avgrenset av fjorden og i nord Hesteggi på 907 moh. Ved fjorden er
terrenghelningen i hovedsak slakere enn 25°, med enkelte nesten vertikale skrenter på opp
mot 5-8 meters høyde. Om lag ved kote 40 blir terrenghelningen 25-30°, og fra kote 70 og
opp til riksveien varierende mellom 25-40°. De østlige delene av området er de bratteste. Fra
riksveien og opp mot toppen av Hesteggi er helningen mellom 20° og 45° opp til kote 220,
med enkelte skrenter inni mellom. Et skrentparti (Steinskot) strekker seg nordover i dalsida
over østre deler av området mellom kote 300 og 600.
3.2.2 Geologi
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (Bryhni, 2002), og består av
mangerittiske gneiser av Jotun-Valdresdekkekomplekset. Over disse, og rett nordvest for
kartleggingsområdet, ligger et anortositt-skyvedekke av samme dekkekompleks.
Forkastningsgrensen følger delvis skrentpartiet Steinskot.
Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU i målestokk 1:20 000 (Sønstegaard, 1986) ligger
området i en dalside med et generelt tynt morenedekke med stedvis bart fjell (Figur 16). En
slak rygg med tykkere moreneavsetninger løper nord-sør midt i nordlige deler av
kartleggingsområdet. Det er et parti med tykkere moreneavsetninger i Vikane-området. I
områder med skrenter er løsmassedekket fraværende eller tynt, og stedvis med
uravsetninger i underkant.
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Figur 16: Løsmassedekke i kartleggingsområde Kjørnes. Blå strek angir marin grense. Fra
www.ngu.no.

3.2.3 Vegetasjon
Hele dalsida er dekket av sammenhengende furu- og bjørkeskog ispedd noe varmekjære
lauvtresorter. Over kote 700 blir den høyere vegetasjonen mer åpen og er fraværende rundt
kote 850. Rundt områder med skrenter og ur er det stedvis lite høyere vegetasjon. Eldste
tilgjengelige web-flyfoto er fra 2006. Rundt toppen av Hesteggi er det etablert en
verneskoggrense som strekker seg ned mot kote 720.
3.2.4 Avrenning
I dalsiden over kartleggingsområdet er det kun små nedbørsfelt og mindre
smeltevannsbekker som oftest går tørre om sommeren. Det så også ut til å være noe
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materialtransport og muligens snø/is langs minst to av bekkeløpene ved flom. Denne
observasjonen underbygges av en kulvert med inntaksrist ca. fem meters diameter omtrent
midt kartleggingsområdet (punkt A, Kartbilag 2). Det ble også observert flere
smeltevannsgrøfter på oversiden av kartleggingsområdet, noe som konsentrerer
overvannsdreneringen.
Sør for riksvegen kunne lokale informanter fortelle om endret dreneringsmønster etter siste
oppgradering av riksveien. Områdets største flombekk fikk redusert vannføring ved flom,
mens den minste fikk økt vannføring.
3.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas (NVE, 2016a) er det registrert 21 steinspranghendelser og ett isnedfall i
Kjørnesområdet. Alle registreringer er langs Rv. 5, i relasjon til veiskjæringer. Disse
hendelsene har derfor liten relevans for denne skredfarevurderingen.
På befaringen og i etterfølgende har vi fått informasjon om følgende hendelser (se plassering
i Kartbilag 2):
1) I 2011 gikk det et steinsprang fra Steinskot (Moe og Weydahl, 2016). Blokker med
diameter på 3-4 m nådde ned til kote 210.
2) En informant som bor i Gnr/Bnr 1/153 (Stølen 63), midt i området kunne fortelle om
at de fant en «stor stein som var tung å flytte» på terrassen. Dette skjedde for få år
siden. Vi tolker dette som en steinsprangblokk eller en blokk som er remobilisert i
løsmassedekket ovenfor boligen.
3) På Gnr/Bnr 1/155 (Stølen 59) er det registrert utfall av blokker med jevne mellomrom
(Henriksen, 2016). Skjæringen er vurdert som «ikke stabil på kort sikt», og anbefales
sikret.
4) En hendelse «innenfor de siste 5 årene», med flom ned mot bolighus på Vikane.
Ifølge lokale var det noe transport av løsmasser.
5) Steinsprang forbi bolighus, stoppet på veien.
3.2.6 Tidligere vurderinger
Fylkesgeologen utarbeidet en vurdering av skredfaren mot bolighuset på Gnr/Bnr 89/5, vist i
figur 14 (Russenes, 1997). Konklusjonen var akutt risiko for utfall av større blokker fra flate
avløste benkede partier på 50m2 mot østlige deler av bygningen. Anbefalt tiltak var
nedsprenging av avløste benker, fastbolting av ustabile bergparti og full rensk av ura over
skrenten rett bak boligen. Vi har ikke kjennskap til eventuelle tiltak som er iverksatt.
I den nordøstlige delen av boligfeltet er den nordligste rekke med boliger sprengt inn i fjellet
(Gnr/Bnr 1/150-163). Fjellskjæringen har en høyde på 3-10 m. Det er utført noen enkle
sikringstiltak, men skrenten er av en slik størrelse, at vi antar det er gjort vurderinger her.
Etter leveranse av første utgave av innværende rapport, er det utført en vurdering av en
mindre del av skjæringen (Henriksen, 2016).
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3.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Kjørnes ligger den sørvendte dalsiden i en øst-vestgående fjorddal. Dalsida har enkelte
skrenter der Steinskot er den mest prominente der den løper nedover dalsiden. Urmassene
ved skrentfoten (Kartbilag 2) vitner om en viss steinsprangaktivitet siden siste istid.
Ett tilfelle av svak ravinering i dalsiden er markert i Kartbilag 2 (GPS punkt 948, Kartbilag 2).
Det er ingen entydige tegn på skredavsetninger fra løsmasseskred, muligens på grunn av
antropogene terrenginngrep i forbindelse med utbygging.
3.2.8 Aktsomhetsområder
Kartleggingsområde Kjørnes er helt dekket av aktsomhetssonene for snøskred, og delvis
dekket av aktsomhetssonene for jord- og flomskred, steinsprang, samt NGI sine kombinerte
snø- og steinskredsoner (NVE, 2016a).
3.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016a). En avskjærende
overvannsgrøft ble observert nord for bebyggelsen rundt Stølen (Kartbilag 2). Bak
bebyggelsen på Stølen ble det observert svært enkle sikringstiltak i form av nett i og på
toppen av fjellskjæringen bak husene.

3.3 Vurdering av skredfare
3.3.1 Snøskred
Store deler av dalsiden ovenfor det vurderte området er brattere enn 30°. Dette er
potensielle utløsningsområder for snøskred. På grunn av velutviklet skog og dalside som ikke
ligger i le for fremherskende eller nedbørførende vindretning i vinterhalvåret anser vi
sannsynlighet for utløsning av snøskred som meget liten. Årlig sannsynlighet for snøskred inn
i det vurderte området vurderes som mindre enn 1/5000. Dette er vurdert hovedsakelig på
bakgrunn av lav sannsynlighet for utløsning. Det er derfor ikke utført beregninger av
skredutbredelse.
Skogen ovenfor det vurderte området har stor betydning for sannsynlighet for utløsning av
snøskred i fjellsiden nord for det vurderte området. Skogen bør derfor bevares og pleies.
Kartbilag 6 viser området der vi foreslår skogsdrift bør reguleres for å unngå økt
sannsynlighet for snøskred. Nedre grense for vernskog ligger betydelig høyere enn det
foreslåtte området.
3.3.2 Sørpeskred
Sørpeskred er kjente skredprosesser i Sogndalsområdet, men vi er ikke kjent med hendelser i
det vurderte området.
I fjellsiden nord for det vurderte området er det ingen terrengformasjoner som kan
favorisere akkumulering av tilstrekkelig fuktig snø som kan settes i bevegelse. Vegetasjonen
i området vil også virke stabiliserende i potensielle utløsningsområder og bremse eventuelle
sørpeskred. Basert på dette vurderer vi at årlig sannsynlighet for sørpeskred i det vurderte
området er mindre enn 1/5000.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

33/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

3.3.3 Løsmasseskred
Løsmasseskred er godt kjent i Sogndalsområdet, men ingen er registrert i Kjørnes-området.
Nedslagsfeltet til de små bekkene i fjellsiden sørøst for det vurderte området er forholdsvis
små, bare i selve dalsiden. Det er ingen tydelige tegn etter skredavsetninger fra gamle
løsmasseskred i det vurderte området. Løsmassedekket i fjellsiden nord for det vurderte
området er forholdsvis tynt. Enkelte bekkeløp er nedskjært i løsmassedekket, som små
raviner (Kartbilag 2).
En enkelt hendelse (Vikane, 4 i Kartbilag 2) tolker vi som flom med betydelig transport av
løsmasser. Overgangen mellom flom og flomskred er ikke veldefinert, og vi har valgt å tegne
faresoner rundt de mest definerte bekkeløpene, og har dermed definere
flom/flomskredhendelser som skredhendelser. Dimensjonerende skredtype er satt til
løsmasseskred, men sikringstiltak for flom vil fungere mot denne typen hendelser.
3.3.4 Skred i fast fjell
Historikken viser hyppige utfall av steinblokker fra flere skrenter i området. Flere
kildeområder er veldefinerte i små og større skrenter (Kartbilag 5). Spesielt nær bebyggelse
var kildeområdene i lokale skrenter rett ovenfor Stølen 93, 95, 97 og 99. Her var det avløste
og labile blokker på opp mot 15 m3. Boligen på Gnr/Bnr 89/5 ligger direkte under en skrent
med flere avløste blokker og bratt ur (Figur 14). I tillegg er det flere diffuse kildeområder der
terrenget er forholdsvis bratt, og blokker kan remobiliseres ved for eksempel rotvelt.
I fjellskjæringen på oversiden av bebyggelsen på Stølen er det trolige regelmessige nedfall av
steinblokker. Vi antar en betydelig underrapportering av steinspranghendelser nedenfor
skjæringen. Til tross for at skjæringen ikke er naturlig, har vi valgt å tegne en faresone for
området her. Rekkevidden av utfall er begrenset til bakkant av bebyggelsen.
3.3.4.1 Beregninger
Beregninger av utbredelse av steinsprangblokker ble utført med Rockyfor3d (Dorren, 2015).
Inngangsparametere til beregningene ble justert i forhold til observasjoner fra hendelsen i
2011 ved Steinskot (Kartbilag 5). Størrelser på blokker i beregningene er variert, men
dimensjonerende størrelse omtrent som i tabell 2.
3.3.5 Faresoner for skred
Dimensjonerende skredtype er steinsprang fra lokale skrenter innenfor kartleggingsområdet
og fra to større skrentområder lenger oppe i dalsida. I tillegg er løsmasseskred
dimensjonerende langs enkelte bekkeløp. Det er faresoner fra alle tre sannsynlighetsklasser
innenfor det vurderte området. Faresoner for skred er vist i Kartbilag 6.
3.3.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i fjellsiden nord for boligfeltet på Kjørnes reduserer sannsynligheten for utløsning av
snøskred og vil i noen grad bremse både snø, løsmasser og mindre steinsprangblokker i
bevegelse. Dersom det utføres hogst i de bratte områder i fjellsiden mellom det vurderte
området og verneskoggrensen rundt Hesteggi, vil snøskred i høyere grad bli
dimensjonerende skredtype. Dette vil sannsynligvis føre til en utvidelse av faresonene. Vi
anbefaler derfor å innføre rutiner for skogsdrift i området angitt i Kartbilag 6. Det angitte
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området er grovt definert ut fra terrenghelning. Områder brattere enn 30° anbefales
regulert.
3.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i det vurderte området, kan det etableres
steinspranggjerder langs oversiden av bebyggelsen på den nordvestlige delen av Stølen
(Kartbilag 6). Dette vil sikre mot steinsprang fra naturlig terreng i fjellsiden nord for
boligfeltet.
Fjellskjæringen i bakkant av boligene i den nordøstlige delen av Stølen kan sikres med
steinsprangnett, rensk og bolting av større enkeltblokker. I tillegg kan løsmassedekket på
toppen av skjæringen sikres med en Sognemur av begrenset høyde.
Boligen på Gnr/Bnr 89/5 kan sikres med et steinspranggjerde på toppen av fjellskjæringen
bak huset, samt rensk av fjellskjæringen.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning.
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4 Loftesnes
Det vurderte området Loftesnes er lokalisert 1 km øst for Sogndal sentrum (Figur 17).

Figur 17: Kartleggingsområdet Loftesnes.
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Loftesnesfjellet

Figur 18: Den nordlige delen av fjellsiden ovenfor det vurderte området Loftesnes. Det er
kildeområder for steinsprang i stort sett hele fjellsiden, men områdene med antatt størst
hyppighet er vist med hvite ringer.

Våtekleiv

Hagen

Figur 19: Den sørlige delen av fjellsiden ovenfor det vurderte området Loftesnes. Det er
kildeområder for steinsprang i stort sett hele fjellsiden.
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4.1 Grunnlag
4.1.1 Befaring
Befaring i området ble utført 2016-06-27 av Kalle Kronholm, Steinar Hustoft, Hans G. Grue,
Sondre Lunde og Helge Henriksen. Det var lettskyet oppholdsvær og god sikt på
befaringsdagen. Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 2.

Tabell 8: Utvalgte GPS punkt i kartleggingsområde Loftesnes. For plassering av punktene, se
Kartbilag 2.
Punkt
922, 923
924
925
926
927, 928,
929
930
931
932, 933
934
935
936
937
938
939-940
941, 942

Kommentar
Skjæring.
Svære steinsprangblokker, opptil 100 m3.
Se 929.
Steinsprangblokker.
2-5 år gammel skredblokk diameter: 2 m.
Voll.
Gamle steinsprangblokker på jordet ovenfor.
2 voller ved eneboliger.
Bratt ur, gravd ut i foten.
Foliasjon ved maskinsenteret: 020/32 SØ.
Overhengende oppsprukken lokal skrent.
Overhengende oppsprukken lokal skrent.
Overhengende oppsprukken lokal skrent.
Flomskred/flomløp med imbrikert material Tegn på om end ikke hyppige, så i
hvert fall ganske hyppige hendelser. Kan være sørpeskred eller flomskred.
Ingen ferske blokker på jordet, men en enkelt «gammel», 50 m3.

4.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m
generert fra høyoppløste LiDAR-data. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1.

4.2 Beskrivelse av området
4.2.1 Topografi
Kartleggingsområdet er lokalisert mellom kote 0 og 70 moh i et 2 km langt belte langs
Sogndalsfjorden. Området er orientert nord-sør. Med unntak av Loftesneset utgjør selve
kartleggingsområdet nedre del av en fjordside med høyt relativt relieff og bratte dalsider.
Skråningsvinkelen er opp mot 45° til kote 170. Herfra og opp til kote 570 er gjennomsnittlig
helningsvinkel i underkant av 45°, der store deler er nær vertikale skrenter. Videre mot
toppen av Hesteggi er terrenget slakere enn 25°.
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4.2.2 Geologi
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (Bryhni, 2002). Nedre del av dalsiden
består av et skyvedekke hovedsakelig med gneis av Jotun-Valdresdekkekomplekset som
stedvis er båndet mylonittgneis. Foliasjonenes strøk er omtrent SSV-NNØ, og med et fall på
mellom 25° og 30° innover i dalsiden.
Over dette er et dekke av mangerittisk fra samme dekkekompleks. Foliasjonen i gneisen har
varierende orientering. Antatt bergartsgrense er sør i området ved kote 0 og skrår svakt opp
mot kote 180 i nord. To sprekkeplan høyt oppe i dalsiden som har avløst større volumer
(Figur 18) vurderes fra avstand til å ha omtrentlig strøk/fall 020/45 NNV og 315/80 SØ. Dette
gir kileformede avløsninger i sidene, mens det foliasjonsparallelle sprekkeplanet gir
avløsning i toppen.
Ifølge NGU løsmassekart i 1:20 000 kartblad Sogndal (Sønstegaard, 1986) består selve
Loftesneset av breelvavsetninger (Figur 20), trolig en endemorene avsatt da brefronten
gjorde et opphold i tilbaketrekningen. På innsiden av neset og videre sørover er et ca. 100
meter bredt belte med tynne og usammenhengendemoreneavsetninger. I dette
morenebeltet fins det tre mindre partier av finkornede marine avsetninger og en mindre
fluvial avsetning ved Hagagrovis utløp. Over dette er dalsida preget av uravsetninger med
blokker opp mot 100 m3. De største blokkene er konsentrert nord i området, mens det
mindre blokkmaterialet ligger under skrenter mer eller mindre i hele kartleggingsområdets
lengde. Over skrentpartiet fins tynne moreneavsetninger og enkelte mindre myrpartier inn
mot toppen av Hesteggi. Vi antar at løsmassene er antropogent modifisert der det er eller
har vært innmark.
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Figur 20: Løsmassedekke i kartleggingsområde Loftesnes. Blå strek angir marin grense. Fra
www.ngu.no.

4.2.3 Vegetasjon
Hele dalsida er stort sett dekket av furu- og bjørkeskog ispedd noe varmekjære
lauvtresorter, især i nedre deler der boniteten er høy (Figur 18, Figur 19). I deler av området
med skrenter og steinsprangur er det lite høyere vegetasjon, noe som kan vitne om stadig
aktive skredprosesser. Over kote 700 blir den høyere vegetasjonen mer åpen og er
fraværende rundt kote 850. Eldste tilgjengelige web-flyfoto er fra 2006. Rundt toppen av
Hesteggi er det etablert en verneskoggrense som strekker seg ned mot kote 700.
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4.2.4 Avrenning
I dalsiden over kartleggingsområdet er det kun små nedbørsfelt og mindre
smeltevannsbekker som oftest går tørre om sommeren. Det bratte terrenget gir noe
materialtransport av kantrundet-rundet materiale i stein-fraksjonen langs bekkeløpene og
dels i skredskar og uravsetninger. Største bekk i området er Hagagrovi (Figur 19). Den var
nærmest helt tørr på befaringsdagen i juli. Det er ytterligere to bratte forsenkninger nord for
Haga som også ser ut til å ha sesongvis vannføring og tilhørende materialtransport.
4.2.5 Registrerte skredhendelser
Til tross for dette er et forholdsvis aktivt steinsprangområde er det i NVE atlas (NVE, 2016a)
kun registrert få skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, og da hovedsakelig på
riksveien (plassering i Kartbilag 2):
1. Et steinsprang som drepte en husmann på Loftesnesmarka i august 1883. Lokaliteten
er i forlengelsen av brua. ID 39053.
2. Isnedfall på riksveien.
3. En rekke mindre steinsprang langs riksvegen sørover mot Kjørnes.
Det er også flere uregistrerte hendelser i området de seinere årene (Henriksen, 2013). Det
gikk to steinsprang helt nord i kartleggingsområdet midt på 90-tallet (Rolvsjord og Bolstad,
2013). Under befaringen ble det observert en skredblokk med to meters diameter 20-30m
sør for enden av eksisterende skredvoll (4 i Kartbilag 2). Ut ifra vegetasjonsskadene så det ut
til å være noen få år siden blokken falt ut høyt oppe i dalsiden.
På befaringen fikk vi informasjon om et steinsprang (5 i Kartbilag 2), som krysset riksveien og
gikk på sjøen. Tidspunkt er usikkert. En beboer fortalte om at en blokk hadde stoppet inntil
veggen på øvre bolighus på Gnr/Bnr 2/6 (6 i Kartbilag 2). Etter denne hendelsen ble vollene
ovenfor denne boligen samt Gnr/Bnr 2/31 bygd.
4.2.6 Tidligere vurderinger
Det er oss bekjent utarbeidet tre rapporter og en bachelor-oppgave som omhandler
skredforhold innenfor kartleggingsområdet:
1. Tidligere fylkesgeolog Russenes utarbeidet i 2009 en skredfarevurdering (Russenes,
2009) for strekningen Loftesnes-Kjørnes der fem utløsningsområder for steinsprang,
og flere flomskredløp pekes ut. Store deler av strekningen ble frarådet benyttet til
boligformål. Det nevnes steinsprang nær eksisterende boligbebyggelse langs
strekningen. Boligbygging på Loftesneset anbefales om det bygges en sikringsvoll på
minst 10 meters høyde.
2. Året før denne rapporten ble utgitt, utarbeidet samme fylkesgeolog en overordnet
skredfarevurdering (Russenes, 2008) for strekningen Loftesnes-Barsnes og for Stedjeområdet. Det frarådes boligbygging generelt på strekningen grunnet flere nylige
steinsprang mot boliger. Det henvises til to skredfarevurderinger for Gnr/Bnr 3/15,
16 og 17 på Vandaneset og 3/5 på Barsnes.
3. En rapport (Henriksen, 2013) fra Gnr/Bnr 2/27 omhandler oppføring av garasje og
lysthus utenfor skredvollen som beskytter eneboligen på eiendommen. Det ble
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utarbeidet faresoner for 1/100 og 1/1000 og anbefalt bygging av en 1,5 m høy voll
som ville muliggjøre oppføring av bygningene.
4. To studenter ved HISF har skrevet bachelor-oppgave (Rolvsjord og Bolstad, 2013) om
utløpslengder for steinsprang på Gnr/Bnr 2/32 ved Loftesnes (Døviki). Ikke registrerte
skredhendelser listes opp (se hendelse 4 i Kartbilag 2 og Figur 21). Simuleringer i
RocFall viste at steinsprang med sannsynlighet på 1/100 og 1/1000 i hovedsak ville
stanse ved veien rett over planlagt bolig. Forlengelse av eksisterende sikringsvoll øst
for veien anbefalt som sikringstiltak.
4.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Store deler av kartleggingsområdets tilstøtende dalside er typiske utløsningsområder og
skredbaner for steinsprang. Innenfor kartleggingsområdet er det betydelige utløpsområder
for steinsprang. Hele skrentfoten er en mer eller mindre sammenhengende skredur
(Kartbilag 2), noe som indikerer steinsprang over hele dalsidas bredde etter siste istid.
Flere steder langs skrenten er det flere søkk/slepper som er lokalisert over mektige deler av
skredura. Flere av disse er tegnet inn som skredbaner for steinsprang i Kartbilag 2. De
indikerer trolig svakhetssoner og/eller intensiv forvitring fra frostsprengning der det
drenerer vannsig/bekker. Et parti 200-250 meter på hver side av Hagagrovi har skredura
liten mektighet. Her er det brattere i nedre deler slik at steinsprangblokker trolig har endt i
fjorden.
Det kan observeres flere kjegleformede uravsetninger (Kartbilag 2). Det tyder på
konsentrerte steinsprangprosesser langs skar og slepper. Enkelte av disse har tegn til
forsenkninger i fallinjen med tegn til levéedannelse. Dette tyder på en viss mengde vann i
form av flom eller flomskred/sørpeskred. Dette skjer trolig også langs Hagagrovi ettersom
det ved utløpet er en liten vifteavsetning med imbrikert materiale i steinfraksjonen.
Spesielt nord i det vurderte området er det observert svært store blokker (>100 m3) over et
større areal. Plasseringen av disse er markert i Kartbilag 2 som grov ur. Enkeltblokker kan
observeres på terrenggrunnlaget, men det er så mange, at disse ikke er markert enkeltvis i
Kartbilag 2. Disse blokkene representerer sannsynligvis de sjeldne større steinskredene som
var hyppigst under deglasiasjonen og tidlig postglasial fase. Alternativ forklaring kan være
ablasjonsmoreneblokker, men det anses som mindre sannsynlig. Enkelte steder tolket vi
blokkene som relativt ferske (Figur 21).
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Figur 21: Bilde av relativt fersk steinsprangblokk fra den nordlige delen av det vurderte
området. Fra området merket med 4 i Kartbilag 2.

4.2.8 Aktsomhetsområder
Store deler av kartleggingsområde Loftesnes er dekket av aktsomhetssoner for steinsprang,
jord- og flomskred og snøskred, samt NGI’s kombinerte snø- og steinskreddsoner (NVE,
2016a).
4.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak i området er registrert i NVE atlas (NVE, 2016a). Under befaring
observerte vi en rekke større og mindre sikringstiltak i området (Kartbilag 2):
-

En om lag 70 meter lang og 6-8m høy fangvoll er lokalisert ved Dølviki nord for
Loftesnes ved Gnr/Bnr. 2/32. Bygd i 1996 (Rolvsjord og Bolstad, 2013).
130 meter lenger sør er en ca. 30m lang og 2-3 m høy og uregelmessig fangvoll bygd
ved Gnr/Bnr. 2/28.
600 meter sør for Loftesnesbrua, ved Gnr/Bnr. 2/6 og 31 er det to mindre fangvoller.
Hagagrovi er steinsatt ned mot riksveien.

4.3 Vurdering av skredfare
4.3.1 Snøskred
Det vurderte området ligger med bratte fjellsider mot øst. Fjellsiden er så bratt at snø som
avsettes i fjellsiden vil utløses som hyppige, små utglidninger. Dette vil gi begrenset volum og
korte utløpslengder. Vestvendt orientering av potensielle utløsningsområder favoriserer
heller ikke akkumulering av tilstrekkelige snømengder.
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Snøskred inn i det vurderte området kan forekomme, men vurderes ikke som
dimensjonerende skredtype.
4.3.2 Sørpeskred
Sørpeskred er kjent i Sogndals-området, men det er ikke informasjon om sørpeskred i det
vurderte området. Vi mener likevel at de slake parti og myrområder over kote 600 kan være
utløsningsområder for sørpeskred. Eventuelle sørpeskred vil følge de større bekkeløpene
nedover fjellsiden, for eksempel Hagagrovi og søkket ved Holten. Bekkene er bratte, og har
trolig en del løsmasser/steinsprangblokker, som vil rives med på veien nedover fjellsiden. Vi
forventer derfor at sørpeskred ofte vil fremstå som flomskred nederst i fjellsiden.
Faresonene som fremkommer med denne typen skred er derfor slått sammen med de for
løsmasseskred, beskrevet nedenfor.
4.3.3 Løsmasseskred
Den mest sannsynlige typen løsmasseskred i fjellsiden er trolig flomskred kanalisert langs
bekkeløpene. Flomskred kan utløses i forbindelse med intens nedbør, snøsmelting, mindre
utglidninger av våtsnøskred og sørpeskred. I bekkeløpene vil skred- og vannmasser rive med
seg løsmasser (stein). Sannsynligheten for grunne jordskred vurderes som lav fordi løsmassedekket hovedsakelig er fraværende, eller består av godt drenert ur.
Årlig sannsynligheten for løsmasseskred vurderes som >1/1000 i bekkeløpene ned mot det
vurderte området. For Hagagrovi vurderer vi at årlig sannsynlighet er >1/100, til tross for at
det ikke er registrert hendelser på riksveien.
4.3.3.1 Beregninger
Modellering av mulig skredutbredelse av flomskred inn i det vurderte området er gjort med
RAMMS (Christen mfl., 2010a). Metoden er beskrevet i avsnitt 1.7.4, side 13. Vi har ingen
kjente flomskredhendelser i området, som modellen er justert mot. Det er derfor utført flere
beregninger med ulike parametersett. Eksempler på beregningene er vist i Kartbilag 4.
Resultatene viser at flomskred flere steder når inn i det vurderte området, og enkelte steder
kan nå helt til fjorden. Ved utløpet av de største bekkene er flomskred dimensjonerende
skredtype, og kan enkelte steder få lenger utløp enn steinsprang.
4.3.4 Skred i fast fjell
Utfall av enkelte steinblokker som steinsprang er en hyppig prosess i fjellsiden øst for det
vurderte området. Utfall av større volum i størrelsesorden steinskred kan også forekomme,
men er sjeldnere hendelser.
Utfall av større volum fast fjell, av størrelsesorden steinskred eller fjellskred, er en aktuell
problemstilling i fjellsiden. Spor etter tidligere steinskred ses spesielt nord i det vurderte
området, vist som grov ur i Kartbilag 2. Denne typen hendelser vurderer vi som aktuelt for
faresonen 1/5000, som derfor har stor utbredelse.
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4.3.4.1 Beregninger
Mulig utbredelse av steinsprang er modellert med Rockyfor3d (Dorren, 2015). Kildeområder
i modellen er plassert flere steder i fjellsiden (Kartbilag 5), men ikke de med lavest
sannsynlighet for utfall. Det er utført beregninger med flere ulike volum, generelt som angitt
i tabell 2. De fire løsmassevoller i området er inkludert i beregningene delvis gjennom
terrengmodellen, men det er ytterligere lagt på «steinspranggjerde» på toppen av vollene,
som beskrevet i avsnitt 1.7.1 side 12. Skogen er ikke inkludert i beregningene. Beregningene
viser følgende (se eksempler i Kartbilag 5):
-

-

-

Blokker som er dimensjonerende for steinsprang med årlig sannsynlighet på 1/100
kan nå inn i det vurderte området. Eksisterende løsmassevoller gir generelt god
sikringseffekt i dette scenarioet.
Blokker som er dimensjonerende for steinsprang med årlig sannsynlighet på 1/1000
kan nå inn i det vurderte området. Flere steder kan blokker nå helt ned til fjorden.
De to løsmassevollene ved Gnr/Bnr 2/31 gir ikke fullstendig sikring i dette
scenarioet, hovedsakelig fordi støtsiden av vollene er for slak.
Blokker som er dimensjonerende for steinsprang med årlig sannsynlighet på 1/5000
kan nå inn i det vurderte området, og vil de fleste steder kunne nå helt ned til
fjorden. Eksisterende løsmassevoller gir ikke brukbar sikring i dette scenarioet.

Basert på beregninger, historikk og våre vurderinger, anser vi steinsprang som
dimensjonerende skredtype for store deler av det vurderte området.
4.3.5 Faresoner for skred
Faresoner for skred samt dimensjonerende skredtyper er vist i Kartbilag 6. Dimensjonerende
skredtype veksler mellom steinsprang og flomskred ved utløpet av de mest markerte
forsenkningene i fjellsiden.
4.3.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen virker generelt noe bremsende på steinsprang og løsmasseskred. På grunn av høyt
energinivå på blokker i bevegelse i stort sett hele det vurderte området, vurderer vi allikevel
denne effekten som neglisjerbar for dimensjonerende hendelser med årlig sannsynlighet på
1/1000 og 1/5000. På den bakgrunn er det av liten nytte å innføre strenge rutiner for
skogsdrift i fjellsiden eller i foten av denne.
4.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i det vurderte området, kan det etableres
fangvoller ved boliger som ønskes sikret. De to løsmassevoller ved Gnr/Bnr 2/31 bør få
brattere støtside for å få bedre effekt. Enkelte steder er terrenget bratt ovenfor utsatte
boliger. I disse områdene kan det anvendes steinspranggjerder av plasshensyn.
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5 Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen
Det vurderte området (Figur 22) er lokalisert ved Sogndalsfjorden, ca. 5 km sørvest for
Sogndal sentrum. Området ble etter befaringen utvidet i overkant av 1,5 km oppover
Øvstedalen. Skillet mellom opprinnelig og utvidet område kan observeres i kartgrunnlaget
under.

Veten/Skriki

Vassvoll-li

Ylvisåkerfjellet

Figur 22: Kartleggingsområdene Ylvisåker-Skardsbø og Øvstedalen.
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5.1 Grunnlag
5.1.1 Befaring
Befaring i området ble utført 2016-06-28 av Kalle Kronholm, Steinar Hustoft, Hans G. Grue,
Sondre Lunde og Helge Henriksen. Det var lettskyet oppholdsvær og god sikt på
befaringsdagen. Det ble anvendt drone på en del av befaringen i Øvstedalen.

Tabell 9: Utvalgte GPS punkt i Ylvisåker. For plassering av punktene, se Kartbilag 2.
Punkt
957
958
959

960,
961
962
968,
970

Kommentar
Snøskredutløp nesten inn på innmark. (Nes og Henriksen, 2014)
Steinsprang skadet vei 2011. Tre store blokker på oversiden av veien. (Henriksen,
2011)
Flere store skredblokker på begge sider av gårdsveien, samt to store blokker på
innmarka litt nærmere tunet. Sistnevnte fra hendelse på 80-tallet. Sprengt vekk.
Noe lenger øst ligger gården Viland plassert mellom flere store skredblokker.
Tre store skredblokker på nedsiden av vegen.
Lokal oppsprukken skrent bak våningshuset. Skrenten helt øverst i dalsiden er
oppsprukket over store områder.
Blokker, ikke anortositt. Antyder mulig lokalt opphav, og ikke fra skrenten over
Skardsbø.

Staven
Skriki/Veten

Ylvisåkerfjellet

Vassvoll-li

Figur 23: Ylvisåkerfjellet og Skriki/Veten. De mest markerte gjelene er angitt med navn.
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5.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m.
Terrengmodellen er basert koter med 1, 5 og 20 meters ekvidistanse. I de høyereliggende
delene av fjellsiden, for eksempel i ved Skriki, er det koter med 20 m ekvidistanse. Her er det
ikke god overensstemmelse mellom terrengmodellen og observert terreng. Det grove
kotegrunnlaget gir også inntrykk av slake terrasser i terrenget, noe som ikke stemmer med
observasjoner i terrenget. Eksempler på dette ses nord og vest for Viland og i Vassvoll-li,
fjellsiden vest for Brekkedal. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1.

5.2 Beskrivelse av området
5.2.1 Topografi
Området (Figur 22) kan deles i følgende delområder: Øvstedalen, Alpen-Skardsbø og FardalYlvisåkerneset:
1. Øvstedalen: Området strekker seg langs Fardalselvi, 2 km innover Øvstedalen.
Dalsiden blir gradvis brattere på begge sider. I vest ligger fjelltoppen Veten (1232
moh) og i øst ligger Smørhovden (705 moh) og et platå med store myrdrag. Fjellsiden
vest for dalbunnen (Figur 23) er preget av ett stort gjel (Kløversgilet) og tre mindre
gjel (fra sør: Bråten, Midtgilja og Skurvegrovi). Fjellsiden øst for dalbunnen (Figur 24)
har ett større søkk ovenfor Vatlestad og flere skrentparti, spesielt utpreget ovenfor
Altona.
2. Fardal-Ylvisåker: Området strekker seg 1,5 km fra Fardal og sørvestover langs
Sogndalsfjorden til Ylvisåkerneset. Terrenghelningen er under 25° i nedre og
nordøstre deler opp til kote 100. Den blir gradvis brattere opp mot kote 150, der den
er nær vertikal opp til kote 350. Nær dalåpningen til Øvstedalen strekker denne
skrenten seg nesten opp til kote 700. Over skrenten er terrenghelningen 30-45° og
fra kote 850 er det slakt terreng inn mot toppen av Ylvisåkerfjellet/Staven.
3. Alpen-Skardsbø: Hoveddelen av den østlige delen av det vurderte området er en
avsats i dalsida mellom Alpen og Skardsbø i høydeintervallet mellom kote 230 og
280. Store deler av dette området har tilstøtende dalside opp mot Øyrafjellet og
Skardsbøfjellet, med en terrenghelning rundt 15-25° under kote 300. Over dette blir
terrenget gradvis brattere opp til den nær-vertikale dalkanten ved kote 600 (Figur
25). Her blir terrenget igjen slakt inn mot fjelltoppene i nord. Ned mot fjorden er det
bratte skrenter under avsatsen, især under Alpen. Lengst mot nordøst er
hylleformasjonen (Skardsbø) smal og terrenghelningen forholdsvis jevnt bratt med
45-60° ned mot fjorden mot Bondeviki.
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Figur 24: Østsiden av Øvstedalen. Bilde tatt mot SØ omtrent fra Murahaug. Kildeområder for
steinsprang, samt hendelse 12 og 16 (Kartbilag 2, Tabell 10) er vist med hvit ring.

Figur 25: Utsnitt av skrenten ovenfor Alpen. Dette partiet er ett av de mest oppsprukne i
skrenten.
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5.2.2 Geologi
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (Bryhni, 2002), og består av
mangerittisk gneis fra nedre delen av Jotundekket. Det forekommer også soner med
anortosittisk gneis. Foliasjonenes strøk varierer rundt NNØ-SSV, og med fall på mellom 20 og
30° mot NNV.
Ifølge kvartærgeologisk kart M 1:20 000 kartblad Sogndal fra NGU (Sønstegaard, 1986)
består løsmassene i området av et tynt morenedekke (Figur 26). Vestsiden av Øvstedalen
skiller seg ut ved at det er noe tykkere moreneavsetninger i nedre del av dalsiden, med
betydelige skredavsetninger i overkant. Ovenfor dette er det forvitringsmateriale og bart
fjell. Det er også skredavsetninger i samt noen mindre breelvavsetninger og myrområder.

Figur 26: Løsmassedekket i kartleggingsområdene Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen. Fra
www.ngu.no. Blå strek angir marin grense. Se ellers figur 20 for kartforklaring.
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5.2.3 Vegetasjon
Store deler av kartleggingsområdet er dekket av sammenhengende blandingsskog.
Unntakene er fjellområdene over kote 850, innmarksområdene i dalbunnen av Øvstedalen
og Alpen-Skardsbø, som ikke har høyere vegetasjon. Det er også enkelte mindre plantefelt
med gran i oppover dalsida. Det er ikke vegetasjon langs bunnen av Kløversgilet, langs bratte
renner sørøst for dette, samt under skrenter og i enkelte ur-partier mellom Alpen og
Skardsbø (Figur 23). Dette indikerer flere typer aktive skredprosesser innenfor
kartleggingsområdet.
Eldste tilgjengelige flyfoto er fra 2006. Fra da til nå er det få tegn til hogst annet enn noe
linjerydding. Rundt Veten og Staven over Fardal strekker en verneskoggrense seg ned mot
300 moh, ved Ylvisåkerneset helt ned til fjorden. På østsiden av Øvstedalen er
verneskoggrensa trukket helt oppunder toppen av Skardsbøfjellet (NIBIO, 2016).
5.2.4 Avrenning
Vest i området er det små dreneringsfelt fra områdene rundt Veten og Staven. Den største
bekken i området har kildeområdet i et tjern ved Staven og drenerer mot Ylvisåkerneset.
Bekkene som samles og drenerer ned Kløversgilet og de tre ravinene/skarene har i hovedsak
små nedslagsfelt i selve dalsiden. Østre deler av området mellom Alpen og Skardsbø krysses
av 5 små bekker som har sine kilder i myrområder på platået mellom Øyrastølen i vest og
Skardet i øst. Østre dalside av Øvstedalen er preget av to nærliggende bekker. Den ene har
sin kilde i Røysetevatnet, og den andre myrområder oppunder Slakken.
5.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas (NVE, 2016a) er det registrert flere tidligere hendelser. De fleste av disse er
gjengitt i tabell 10.

Tabell 10: Registrerte skredhendelser i området Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen. Merk at vi
har endret enkelte stedsnavn til de som er brukt i rapporten ellers. Enkelte skredtyper er også
endret basert på vår tolkning, og for å reflektere ordbruken i resten av rapporten. Kartbilag 2
viser plasseringen av de registrerte hendelsene.
ID

Nr i Referanse
kart
1
Vatlestad
1

Dato

39078

1

15.02.1868 Snøskred

39319

1

39077

Vatlestad
2
Vatlestad
3

Skredtype

10.02.1836 Snøskred/
Skredvind

15.07.1923 Fuktig
løssnøskred
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Skade, kommentar
Skredvind fra Kløvergilet
utslettet begge bruka på
Vatlestad, 16 omkomne.
Bygningsskader
Skredet nådde grunnmuren på
dagens låve. To ødelagte
bygninger. Lokal informant
nevnte sannsynlig
snøtransportert blokk fra
51/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

ID

Nr i Referanse
kart

Dato

Skredtype

39175

2

Ylvisåker

06.02.1868 Snøskred

38669

5

Ylvisåker

25.04.1680 Fjellskred/
steinskred

39044

3

Ylvisåker

02.11.1867 Steinsprang

39397

6

Ylvisåker

08.11.1860 Steinsprang

15512
Flere

4
7

Ylvisåker
Ylvisåker
sør

16.06.2000 Steinsprang
1993-2015 29 stk.
steinsprang

39178

8

Øyrahagen 08.12.1873 Sørpeskred

39089

9

Viland

19.09.1884 Steinsprang

Muntlig

10

Altona

1960-tallet

Snøskred

Muntlig

11

Altona

1980-tallet

Snøskred

Muntlig

12

Altona

1960-tallet

Steinsprang

Muntlig

13

Altona

Årlig

Flomskred /
flom /
sørpeskred
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Skade, kommentar
skredet midt mellom
kommunal vei og Fardalselvi.
Må være feil dato.
Bygningsødeleggelse og drept
buskap.
Utfall av større fjellparti landet
nær bygningene. Gjenstående
ustabilt parti.
En omkommet og to ødelagte
bygninger. Feil dato i NVE
atlas.
En omkommet under
vedhogst, trolig nær
gårdsbruket
På vegstrekningen mellom
sørlig begrensning av området
og 200 m mot sør
Løsnet ved Vollbakken (usikker
plassering) og knuste hele
garden som lå 200 m vest for
dagens gårdstun, antageligvis
langs bekken. 4 drept. Skredet
gikk helt til fjorden og knuste
enda en bygning i dalsida.
1 drept. Usikker lokalisering.
Mellom Skardsbø og Øyre.
Alle tre skarene sør for
Kløversgilet gikk samtidig.
Skredet kryssa Fardalselvi.
Ett skred tok skogen rett sør
for Kløversgilet.
Steinsprang med 150 m
rekkevidde fra skrenten
oppunder høyspentmastene
Bekkeløpene fra nordøst er
ansett som et problem. Tydelig
massetransport. Mulig
levéedannelse, men trolig også
inngrep med gravemaskin.
Plastrede elveløp. Årlige
sørpeskred.
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ID

Nr i Referanse
kart
Muntlig 14
H.
Henriksen
Muntlig 15
H.
Henriksen
Rapport 16
H.
Henriksen
Rapport 17
Kveldsvik,
2015

Dato

Skredtype

Skade, kommentar

2013

Steinsprang

2011

Steinsprang

2016

Steinsprang

1970

Steinsprang

Stort steinsprang ca. 300 m sør
for Ylvisåkerneset
Tre store blokker på oversiden
av veien, en blokk nedenfor.
Steinsprang ovenfor Altona i
Øvstedalen
Steinsprang krysset veien i 1520 meters bredde. Punktet er
plassert ved lengste utløp.

5.2.6 Tidligere vurderinger
Vi kjenner til følgende skredfarevurderinger fra dette kartleggingsområdet:
-

-

-

-

-

COWI (Henriksen, 2011) utarbeidet en umiddelbar skredfarevurdering etter en
steinspranghendelse som rev vekk halve veibanen ved Alpen i 2011. Skredblokker på
opp mot 3m3, der gjentaksintervall ble vurdert til 1/200.
NGI (Kveldsvik, 2015) har utarbeidet en skredfarevurdering for to høyspentmaster
om lag i samme område som COWI-rapporten. Årlig sannsynlighet for skred mot
mastene ble vurdert til lavere enn 1/150.
Asplan Viak (Henriksen, 2015) utarbeidet en skredfarevurdering for en driftsbygning
ved riksvegen under Ylvisåkerfjellet i 2015. Årlig sannsynlighet for alle skredtyper ble
vurdert til å være < 1/100.
Norconsult (Myrmel, 2012) utarbeidet en ROS-analyse for veistrekningen FardalMannsverk, der de beskrev, overvannshåndtering, historiske snøskredhendelser fra
Skriki/Storaskriki og årlige sørpeskred i bekkeløpene mellom Uglane og Vatlestad.
Årlig sannsynlighet for snøskred mot veien blir oppgitt til en hendelse pr. 10-100 år,
og for sørpeskred til en hendelse pr. 1-10 år. Rapporten henviser til et notat fra NGI
som vurderer skredfaren (NGI, 2011). Vi har ikke hatt tilgang på NGI notatet.
Henriksen Geopraksis (Henriksen Geopraksis, 2016) undersøkte en
steinspranghendelse fra skrenten ovenfor Altona (punkt 16 i Kartbilag 2 og tabell 10).
Det konkluderes med at sannsynligheten for at steinsprang skal nå boligene er svært
liten og at boligene ligger trygt til i forhold til dagens sikkerhetskrav med hensyn på
steinsprang.

5.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Øvstedalen er en iserodert dal med typisk konkav form som kan gi lange utløp for snøskred.
Kløversgilet er en nordøstvendt iserodert botn forbundet med Øvstedalen gjennom en Vformet dal på 6-700 meter som ender i en mindre alluvial vifte ved Fardalselvi.
Flere myrområder mellom Øvstedalen og Stedje indikerer lav infiltrasjon i grunnen, noe som
kan øke sannsynligheten for vannmetning av snø. I områder nær dalskuldre kan dette
potensielt gi sørpeskred fra disse områdene med utløp mot Alpen-Skardsbø og Øvstedalen.
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På registreringskartet i Kartbilag 2, er det tegnet inn følgende observasjoner:
-

-

-

Enkeltstående store blokker fra steinsprang. De mest tydelige ses ved Bondeviki,
langs veien, men på platået mellom Alpen og Skardsbø, finnes det også flere blokker.
På grunn av dyrking er det trolig mange mindre steinsprangblokker som er fjernet.
Uravsetninger. Blant annet er det ur for foten av hele skrenten ovenfor platået
mellom Alpen og Skardsbø. Flere deler av denne ura er relativ aktiv. I den nedre
skrenten, ned mot riksveien, er det også flere uravsetninger. Ingen av disse ser aktive
ut, vurdert ut fra befaring og flyfoto.
Snøskredbaner fra forsenkningene mellom Skriki og Staven. Skader i skogen støtter
opp om skredhistorikken, som antyder at det her går hyppige snøskred.
Flere skredbaner for vannrelaterte skred er tegnet inn. Disse er relatert til bekkeløp,
og vi antar at det i disse løpene går hendelser relatert til sørpeskred, flomskred og
flom.

5.2.8 Aktsomhetsområder
Det vurderte området er helt eller delvis dekket av aktsomhetssoner for snøskred,
steinsprang, jord- og flomskred samt NGI sine aktsomhetsområder for snø- og steinskred
(NVE, 2016a).
5.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak registrert i NVE atlas (NVE, 2016a). Under befaring observerte vi flere
forholdsvis nye steinspranggjerder på oversiden av boligene sør for gården Fardal (Figur 27).
Plasseringen av gjerdene er bare omtrentlig vist i Kartbilag 2. Vi mener steinspranggjerdene
ble etablert på grunn av fare for steinsprang mot boligene under anleggsarbeidene på
oppgradering på veien opp i Øvstedalen.
Ved Vatlestad var flere av bekkeløpene erosjonssikret på oversiden av veien og opparbeidet
for å sikre mot massetransport. Disse tiltakene er markert som grøfter i Kartbilag 2.
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Figur 27: Steinspranggjerder ovenfor bolighusene ved Fardal. Vi antar disse er satt opp på
grunn av fare for steinsprang under utbedring av veien ovenfor. Flere av gjerdene hadde
fanget opp blokker.

5.3 Vurdering av skredfare
5.3.1 Snøskred og skredvind
Øvstedalens sørvestre dalside har minst fire potensielle utløsningsområder for snøskred: de
skålformede forsenkninger ovenfor gjelene Bråten, Midtgilja, Skurvegrovi og Kløversgilet
(Figur 23). Utløsningsområdene har terrenghelning på 30-50° og gunstig orientering i forhold
til fremherskende og nedbørførende vindretning. Det er noe skredskadd skog og flere
dokumenterte snøskredhendelser.
Fra Kløversgilet kan det ventes skredvind i størrelsesorden som tok livet av 16 personer i
1836. Skredvind er også en problemstilling fra de tre mindre utløsningsområdene ovenfor
Skurvegrovi, Midtgilja og Bråten, men årlig sannsynlighet er trolig lavere enn i Kløversgilet.
Snøskred kan heller ikke utelukkes ned mot Ylvisåkerneset (Figur 28), men her er dalsidens
orientering noe mindre gunstig mot sørøst slik at vinderosjon i snødekket kan forventes. I
tillegg er terrenget bratt svært bratt slik at snø vil falle ut etter hvert, og det er glissen skog i
utløsningsområdene.
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Figur 28: Utsnitt av Ylvisåkerfjellet med potensielle (men bratte) utløsningsområder for
snøskred (blå ring) og delvis avløst fjellparti (hvid ring).

Fjellsiden nordøst for Vatlestad er bratt nok til at snøskred kan utløses. Skogen i området, og
orientering mot nedbørførende og fremherskende vindretning, gjør at vi vurderer årlig
sannsynlighet for utløsning av snøskred i dette området som lavere enn 1/5000. Faresonen
nedenfor denne fjellsiden er dermed avhengig av skogen, og det bør innføres rutiner for
skogsdrift. I fjellsiden nordøst for Altona er skogen glissen, men her er fjellsiden generelt for
bratt til at det vil bygges opp betydelig snødekke før snøen sklir ut.
Den nær-vertikale fjellsiden mellom Alpen og Skardsbø er for bratt til at snø samles opp her.
Men løsmassedekket (uravsetningene) i foten av skrenten har en helning som gir mulighet
for snøskred. På grunn av følgende forhold mener vi sannsynligheten for utløsning av
snøskred er liten:
1. Skog over størsteparten av flaten. Unntaket er nedenfor Øyrafjellet, der
uravsetningene er grove og steinsprang er hyppige, slik at vegetasjon ikke har gode
vekstforhold.
2. Skråningen er vendt mot sørøst, og vil dermed ha betydelig solinnstråling. Dette
reduserer sannsynligheten for dannelse av vedvarende svake lag, og reduserer
perioden med snø på bakken.
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3. Nedbørførende vind fra nordvest vil føre snø over toppen på fjellpartiet ØyrafjelletSmørhovden. En stor del av snøen vil sublimere før den lander på bakken for foten av
skrenten, og snømengden er derfor begrenset.
I fjellsidene ovenfor de tre «fingrene» i det kartlagte området, ned mot Sognefjorden (fra
øst: Bondeviki, Eskestrond, Gnr/Bnr 67/8), er terrenget bratt nok til at snøskred kan utløses.
Punkt 1 og punkt 2 nevnt ovenfor, gjelder også her, og i tillegg er de bratte områdene ofte
nesten vertikale. Vi forventer derfor at årlig sannsynlighet for snøskred i disse områdene er
mindre enn 1/5000.
5.3.1.1 Beregninger for snøskred
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred fra potensielle utløsningsområder
i Øvstedalen og ved Ylvisåker. Beregningene er utført som beskrevet i avsnitt 1.7.3 side 13.
Eksempler på beregningene er vist i Kartbilag 3a. Definisjonen av øvre avgrensning av
utløsningsområdene er usikker på grunn av den grove terrengmodellen som finnes i det
området. Det er ikke tatt høyde for skog i beregningene. For de store hendelsene i
Øvstedalen, mener vi dette er en realistisk antakelse, fordi effekten av skogen i skredbanene
der vil være svært begrenset. For skredhendelser fra Ylvisåkerfjellet er skredene betydelig
mindre, og skogen kan ha noe effekt. I dette området gir beregningene trolig for lange utløp.
Allikevel mener vi at det er så stor usikkerhet i definisjon av utløsningsområdene, og
bruddkanthøyde, at forenklingen med ikke å inkludere skog, ikke gir betydelig større
usikkerhet enn ellers.
Beregningene viser at snøskred langsetter Kløversgilet kan nå opp til bygningene mellom
Murahaug og Vatlestad med relativt små bruddhøyder i utløsningsområdene. Skredmasser
fra Bråten, Midtgilja og Skurvegrovi har også potensial for å nå frem til bygningene nedenfor
Brekkedal med relativt små bruddhøyder i utløsningsområdene.
Beregningene av snøskred fra Ylvisåkerfjellet (Kartbilag 3b), viser at snøskred kan nå frem til
dyrket mark, og i svært sjeldne situasjoner kan skredmassene krysse riksveien. Dette
bekrefter muligheten for snøskred i dette området, som vist ved den historiske hendelsen i
1868 (2 i tabell 10). Beregningene viser også at koblingsanlegget for foten av Ylvisåkerfjellet
ligger utsatt for snøskred med årlig sannsynlighet ≥1/1000. Utløsningsområdene i
Ylvisåkerfjellet har noe vegetasjon, og vi forventer at økt vegetasjon fremover vil redusere
sannsynligheten for utløsning av snøskred. På grunn av tynt løsmassedekke vil det allikevel
aldri komme tett skog i enkelte av utløsningsområdene.
5.3.1.2 Beregninger for skredvind
Beregninger av trykk for skredvind er utført av SLF med informasjon fra oss. De har benyttet
en utvidet versjon av RAMMS. Vi har ikke hatt tilgang på modellen, og er ikke kjent med
detaljene for de utførte beregningene. Modellen er under utvikling. Resultatene, presentert i
Kartbilag 3c, må derfor brukes forsiktig.
Resultater fra beregningene viser at skredvind med skadepotensial for skader, når høyere
opp i motsatt dalside enn de faste skredmasser. En stor del av bebyggelsen i Øvstedalen
ligger utsatt for skredvind med årlig sannsynlighet ≥1/1000.
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5.3.1.3 Sekundæreffekter av snøskred
Snøskred fra fjellsiden vest for Øvstedalen kan få betydelige skredvolum, og sannsynligheten
for at skredmassene når ned i Fardalselvi er relativ stor. I nedre del av Øvstedalen renner
Fardalselvi i en forsenkning med dybde på 5-10 m i forhold til omkringliggende terreng.
Flom og sørpeskred som sekundæreffekt av store snøskred som demmer opp Fardalselvi, må
derfor forventes i nedre del av Fardalselvi. Estimater av sannsynligheten for denne typen
hendelser er svært usikker, og vi har ikke utført beregninger for slike scenarioer. Faresonen
rundt utløpet av Fardalselvi er vurdert konservativt, for å inkludere sekundæreffekter.
5.3.2 Sørpeskred
Flere sørpeskredhendelser er registrert i området, blant annet ved Øyrahagen og i
Øvstedalen. Klimatiske forhold, dokumenterte sørpeskredhendelser, potensielle
utløsningsområder fra platået nordøst for Øvstedalen og nordvest for Alpen-Skardsbø gjør at
nye sørpeskred ikke kan utelukkes. Skredene vil mest sannsynlig følge bekkefar ned
dalsidene. Sørpeskred kan heller ikke utelukkes langs bekken ned fra Ylvisåkerfjellet.
Sørpeskred og flomskred langs Fardalselvi som sekundæreffekt av blokkerende snøskred fra
Kløversgilet med påfølgende dambruddeffekt kan heller ikke utelukkes.
5.3.2.1 Beregninger
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av sørpeskred fra følgende potensielle
utløsningsområder:
-

-

To mulige utløp fra myrområdet sørvest for Røysetevatnet
o Mot Hagen/Uglane
o Mot Altona
Utløp i forsenkningen ned mot Vatlestad
Utløp mot Viland/Haugane fra myrområdene sør for Smørhovden
Utløp mot Øyrahagen fra myrområder og jorder rundt Øyrahagestølen

Beregningene er utført som beskrevet i avsnitt 1.7.4 side 13. Eksempler på beregningene er
vist i Kartbilag 4b (Øvstedalen) og 4c (Viland-Øyrahagen). Resultatene viser blant annet
følgende:
-

-

Skredmassene følger de forventede løpene ned mot Vatlestad, Hagen, Altona og den
registrerte sørpeskredhendelsen vest for Øyrahagen (8 i Kartbilag 2).
Skredmasser treffer et område sørvest for Viland, der vi ikke har observasjoner eller
historikk som viser til tidligere hendelser. Til tross for manglende registreringer,
mener vi likevel at sørpeskred er en aktuell problemstilling i området, fordi
utløsningsområdet ligger godt til rette for utløsning av sørpeskred.
Beregningene viser mulighet for lange utløp av skredmassene.

Basert på beregninger, historikk og erfaringer fra området, mener vi at sørpeskred er en
svært aktuell problemstilling i de nevnte områdene. Utbygging ved Røysetevatnet kan endre
forholdene for sørpeskred i Øvstedalen. Dette er ikke tatt med i våre vurderinger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

58/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

5.3.3 Løsmasseskred
Vi fant spor etter åpenbar sedimenttransport og leveedannelser langs bekker i Øvstedalens
nordøstre dalside. Dette indikerer en viss sannsynlighet for flom med betydelig masseføring,
men mest sannsynlig flomskred. Trolig kan løsmasseskred starte som sørpeskred som
beskrevet i avsnittet ovenfor, og fremstå mer som flomskred lengre nede i dalsida etter
medrivning av løsmasser. Dette har sannsynligvis skjedd i kartleggingsområde Stedje, der
forholdene er ganske like med samme kildeområde, høyde og klimatiske forhold.
Løsmasseskred langs bekkene som krysser Alpen-Skardsbøplatået kan heller ikke utelukkes.
En stor del av kartleggingsområdet består av moremasser, med terrenghelning brattere enn
30°. Det gjelder for eksempel terrenget mellom Alpen og Skardsbø. Morenemasser med
helning over 30° er geoteknisk stabile bare hvis de er tørre. Vi har derfor valgt å inkludere
bratte områder med morenemasser i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000.
Dette til tross for at vi under befaring, på kartgrunnlag og i historiske kilder er registrert tegn
etter jordskred.
5.3.4 Skred i fast fjell
Høye skrenter med betydelig uravsetninger i foten indikerer steinsprangprosesser etter siste
istid. Flere av brattskrentene har godt oppsprukne potensielle utløsningsområder (Figur 25,
Figur 28) med friske bruddflater. Skredblokker og avsetninger av nyere dato ble observert og
er også godt dokumentert i området. De mest utsatte områdene er Alpen-Skardsbø, AltonaUppheim, Fardal-Ylvisåkerneset og sørvestsiden av Øvstedalen. Det er tidligere gjort
beregninger med RocFall i Øvstedalen (Henriksen Geopraksis, 2016) og på strekningen
Alpen-Skardsbø (Kveldsvik, 2015). Vi har støttet os til de tidligere utførte beregningene.
Ylvisåkerfjellet er blitt undersøkt som potensiell lokalitet for fjellskred, men er vurdert som
lite sannsynlig av NVE, NGU og Asplan Viak (Devoli mfl., 2011; Henderson mfl., 2008;
Henriksen, 2015). Helikopterbefaringen i Ylvisåkerfjellet viste et delvis avløst fjellparti på om
lag 30 m x 100 m med en tykkelse på minst 1,5 m (Figur 28). Det er avløst av en
eksfoliasjonssprekk og vertikale sprekker langs sidene, men det er ingen tydelig utviklet
sprekk i bakkant. Utglidning av denne blokken samt andre større volum, har en årlig
sannsynlighet i størrelsesorden 1/5000, og bidrar derfor ikke i utstrekningen av faresonen
for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000.
Flere svært store blokker (>100 m3) ved Bondeviki uten åpenbare lokale utløsningsområder
kan indikere tidligere større steinskredhendelser helt ned til fjorden.
5.3.5 Faresoner for skred
Faresoner for skred er vist i Kartbilag 6. Dimensjonerende skredtype varierer innenfor
kartleggingsområdet. Spesielt i Øvstedalen er skredfarevurderingen kompleks, med mange
aktive skredtyper som overlapper. Fra fjellsiden vest for dalbunnen er snøskred og skredvind
dominerende prosesser. Fra fjellsiden øst for dalbunnen er steinsprang og vannrelaterte
skred (flomskred og sørpeskred) dominerende prosesser.
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Øverst på platået mellom Alpen og Skardsbø er steinsprang dimensjonerende skredtype.
Unntaket er to smale områder med fare for sørpeskred. Lenger nede på platået, mot
Sognefjorden er det bratte løsmasseskråninger. Her er løsmasseskred dimensjonerende.
Langs Sognefjorden er hovedsakelig steinsprang dimensjonerende skredtype. Unntaket er
ved Ylvisåker, der snøskred kan utløses fra små områder i Ylvisåkerfjellet.
5.3.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen nedenfor skrenten ved Øyrafjellet-Øyrahagestølen-Skardsbøstølen virker bremsende
for mindre steinblokker i bevegelse, og reduserer sannsynligheten for utløsning av snøskred.
Det samme gjelder skogen i den sørvestvendte fjellsiden ovenfor Altona-VatlestadMurahaug. Skogen i foten av Ylvisåkerfjellet kan redusere utløpslengden av mindre snøskred
og steinblokker. I disse områdene, inntegnet i Kartbilag 6, anbefaler vi at det innføres rutiner
for skogsdrift.
Steinspranggjerdene som er satt opp i Fardal, har en effekt på naturlige steinsprang fra
fjellsiden. Faresonene er vurdert med tanke på disse steinspranggjerdene.
5.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
En reduksjon av faresonene i Øvstedalen, der dimensjonerende skredtype er snøskred og
skredvind vil være svært omfattende, og trolig ikke aktuelt. Her vil vi anbefale at bygninger
forsterkes til å tåle dimensjonerende krefter så langt det er mulig.
Flere steder ligger boliger relativt utsatt for steinsprang. De fleste boligene kan trolig sikres
med steinspranggjerde eller løsmassevoller. Løsmassevoller er ikke egnet der det er bratt.
Flom og sørpeskred kan styres langs bekkedrag ved bygging av ledevoller og kan begrenses
noe med god overvannshåndtering.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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6 Stedje-Skjeldestad
Det vurderte området Stedje dekker sørlige deler av Sogndal sentrum og tilstøtende
områder (Figur 29).

Figur 29: Kartleggingsområdet Stedje-Skjeldestad. Deler av opsjonsområdene Bergi og
Kongaberg ses nord for Stedje.
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6.1 Grunnlag
6.1.1 Befaring
Befaring i området ble utført 2016-07-01 av Kalle Kronholm, Sondre Lunde og Helge
Henriksen. Det var lettskyet oppholdsvær og god sikt på befaringsdagen.

Tabell 11: Utvalgte GPS punkt for Stedje. For plassering av punktene, se Kartbilag 2.
Punkt
0211, 0221, 0231, 0241, 0251, 0331, 0351
0261, 0271, 0281, 0291
014

Kommentar
Dreneringsløp/bekkeløp/erosjonsspor
Avskjæringsgrøfter for overvann
Ravine

6.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m
generert fra høyoppløste LiDAR-data. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1.

6.2 Beskrivelse av området
6.2.1 Topografi
Det vurderte området med overliggende skråning ligger nederst i Sogndalsdalen, i den
nordvendte dalsiden sør for Sogndal sentrum (Figur 30 og Figur 31). Området er i underkant
av 2,5 km bredt og omtrent 400-600 meter langt. Østlige halvdel av kartleggingsområdet er
tett bebygd.
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Stedjeåsen

Bårdskjelmane

Figur 30: Østlige deler av kartleggingsområdet med overliggende skråning. Øvre avgrensning
av kartleggingsområdet er antydet med stiplet linje.

Nederst i området langs Sogndalselva er dalbunnen nærmest flat. Videre mot sør er det flere
skråninger på 20-60 høydemeter og 30-35 graders helning. Disse brattskråningene leder opp
til nær horisontale elveterrasser som er lokalisert langs hele området øst-vest. Avsatsene er
gjennomskåret av et titalls raviner/bekkenedskjæringer. Terrassene ligger høyest rundt kote
130 mot vest og lavest ned mot kote 30 ved elvemunningen i øst. Fra disse flatere områdene
skråner terrenget oppover mot Stedjeåsen 625 moh og Skardsbøfjellet 705 moh som er
adskilt av Skardet 505 moh (Figur 31).
I nedre og vestre deler er terrenget slakere enn 25° om lag opp til kote 250 (Kartbilag 1).
Mellom kote 250 og 350 er det et bratt parti på 25-45° flere med nær-vertikale skrenter i
flere nivå. Fra kote 500-600 blir terrenghelningen slakere innover mot de to toppene.
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Stedjeåsen
Skardet

Skjeldestad

Figur 31: Midtre og vestlig del av kartleggingsområdet. Stedjeåsen til venstre og
Skardsbøfjellet til høyre, med Skardet imellom.

6.2.2 Geologi
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (Bryhni, 2002). Nedre halvdel av
dalsiden består av et skyvedekke hovedsakelig i gneis av Jotun-Valdresdekkekomplekset som
stedvis er strengt båndet mylonittgneis. Foliasjonenes strøk SSV-NNØ, og med et fall mot
ØSØ på 25-30 °.
Over dette et dekke av gneis som stedvis er mangerittisk og massiv, fra samme
dekkekompleks. Foliasjonen i dette dekket er varierende. Antatt bergartsgrense er øst i
området ved kote 225 og skrår svakt opp mot kote 450 i vest.
Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU i M 1:20 000 (Sønstegaard, 1986) består dalbunnen opp
til kote 130 (marin grense) av elveavsetninger og breelvavsetninger av betydelig mektighet
(Figur 32). Over marin grense er det tykke moreneavsetninger som tynnes opp mot
uravsetninger under skrentpartiene i området. Over skrentene og inn mot toppene i sør er
det et tynt eller fraværende morenedekke ispedd noe torv og myr.
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Figur 32: Løsmassedekke i kartleggingsområdet Stedje-Skjeldestad (rosa linje). Blå strek angir
marin grense. Fra www.ngu.no.

6.2.3 Vegetasjon
Nesten hele dalsida er dekket av sammenhengende blandingsskog med høy bonitet over
kote 200 (Figur 31). Lavere enn dette grasdekt innmark uten særlig høyere vegetasjon. Det
er også enkelte plantefelt med gran i oppover dalsida. I følge flyfoto er det gjennomført
hogst i flere teiger mellom 2010 og 2014. Over kote 625 blir den høyere vegetasjonen mer
åpen opp mot toppene. Skogen er velutviklet og har få tegn til skredskader. Eldste
tilgjengelige flyfoto som vi har tilgang til, er fra 2006. Ved kote 600 begynner en
verneskoggrense som strekker seg inn mot toppene (NIBIO, 2016).
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6.2.4 Avrenning
I dalsiden over kartleggingsområdet er det kun moderate nedbørsfelt med mindre bekker
som nesten går tørre om sommeren. Nedbørfeltene er til sammen på ca. 2,5 km2 (NVE,
2016b). Dreneringsmønsteret er preget av flere mindre dreneringsløp med nedbørsfelt kun
fra dalsiden. Det største dreneringsløpet har sitt kildeområde i Skardet med tilstøtende
skråninger. Flere dreneringsløp mot Skjeldestad har sitt kildeområde fra myrområdene som
befinner seg rundt toppene av Stedjeåsen og Skardsbøfjellet. Det så ut til å være lav grad av
materialtransport under dagens dreneringsregime. Det er observert små lokaliteter med
dypforvitet fjell i området som en kan anta har god infiltrasjonsevne og er derfor
vannførende og bidrar sannsynligvis til stedvis god drenering langs grensesonen mellom
berggrunn og løsmasser.
6.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas (NVE, 2016a) er det innenfor vurdert område registrert en rekke steinsprang og
isnedfall fra veiskjæringer, men disse omtales ikke videre siden de har begrenset relevans i
en analyse av skredfare i naturlig terreng.
Langs dalsiden er det i historisk tid registrert fire løsmasseskred (Tabell 12, Kartbilag 2).
Videre er det registrert et steinsprang i 2007 ved Stenaheim rett nordvest for
kartleggingsområdet. Det er også registrert et snøskred i mars 2011, trolig langs Slakkagrovi i
vest, men kvaliteten på denne observasjonen er vi svært usikre på. Skredvinteren på
Vestlandet 1928 førte til tre registrerte sørpeskredhendelser noen kilometer mot vest i
Sogndalsdalen.

Tabell 12: Registrerte skredhendelser i kartleggingsområde Stedje-Skjeldestad. Data er fra
NVE atlas og egne observasjoner og registreringer. Plassering er vist i Kartbilag 2. Hendelser
som ikke er med i kartet, ligger utenfor det vurderte området.
ID

Nr i Referanse
kart
39407 1
Stedje

Dato

Skredtype

08.12.1873

Løsmasser

39406 2

Skjeldestad

08.12.1873

30988 3

Lerheim

14.11.2005

4489

Stegen

03.11.1996

v/Stenaheim
v/Slakkagrovi

01.03.2007
22.03.2011

4

23817 6
30243 7
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Skade, kommentar

Laukadalen/Piledalen, samt
mot kirkegården. 100 dagers
opprydning. Undersøkt av
Russenes 1982.
Løsmasser Innmarksskade. Nådde helt
ned til elva.
Løsmasser Skred mot vei registrert av SVV.
Trolig liten hendelse.
Løsmasser Skred mot vei registrert av SVV.
Trolig liten hendelse.
Steinsprang Ingen informasjon. Stein i vei?
Snøskred
Ingen informasjon. Feil?
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ID

Nr i Referanse
kart
39399 Ikke Ormalseng
i
kart

Dato

Skredtype

Skade, kommentar

09.02.1928

Sørpeskred

39398 Ikke
i
kart

Hofslundsengi 09.02.1928

Sørpeskred

39412 Ikke
i
kart

Lerheim

09.02.1928

Sørpeskred

Stedje

1743

Løsmasser

«Den 8/9. februar 1928 vart
fleire i dalen her råka av
sørpeskred. Hardast råka var
området ved Ormalseng.
Skredet delte seg før tunet,
rett ovafor, slik at ingen hus
vart tekne. Vegskade og
jordskade»
«Den 8/9. februar 1928 losna
sørpeskred oppe i Bøane, tok
vegen vestetter, reiv med seg
gjerde og jord ned mot
Haugsdalen og tok eit sel der,
og lenger nede i Haugsdalen
tok skredet tre løer. Eit nytt
skred losna oppe i Blomdalen
ovafor troa til Klaus på Dalen,
tok fjøset og kasta det ned
Åsbrekkene, men rasa tett
fordi bustadhusa, og ingen folk
kom til skade. Det gjekk skred
heile natta.»
«Garden vart råka av
sørpeskred 9. februar 1928,
men det var ikkje store skadar.
Det går ei segn om Lerheim, at
husa ein gong vart tekne heilt
ut av skred (snøskred?) I eldre
tid skal jamvel eit skred ha råka
Vetla Lerheim som skulle ligge
heimst i gamletunet, også då
vart hus tekne, men folk og dyr
berga seg.»
«Stedje gnr. 64 på vestsida av
Sogndalselva. I 1743 (i
desember?) gjekk fleire store
jordskred som gjorde stor
skade på Stedje. Gamle Stedje,
Åberge (Åbyrge) og Navarsete
vart hardast råka og desse tre
bruka fekk redusert skatt.
Sjølve skadeomfanget er ikkje
kjent (hus?)». Feil plassering i
NVE atlas.

5
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ID

Nr i Referanse
kart
8
Stedje

Dato

Skredtype

2016-12-30 Løsmasse

Skade, kommentar
To løsmasseskred. Slam ned til
boligen på Stedjeåsen 64 ifølge
lokale informanter.

6.2.6 Tidligere vurderinger
Vi kjenner til minst sju rapporter fra den østlige delen av kartleggingsområde Stedje:
1. Kyrahagen sørvest for Stedje kirke (Russenes, 1982). Rapporten inneholder
beskrivelse av djupforvitring i berggrunnen og historiske registreringer fra
flomskredhendelser med tre større skredhendelser sør for Stedje kirke ref. avsnitt
6.2.5:
a. 1600-tallet helt ned til Øyane i Sogndalselva
b. 1830-tallet neste helt ned til Øyane
c. 1873, om høsten og mye nedbør. Tre skred beskrevet som flomskred samtidig
i hvert sitt løp:
i. Laukedalsteigen, slik at ravinedalen (Laukadalen/Piledalen) vest for
kirka ble dannet.
ii. Skred som stoppa rett før kirka
iii. Nedover Flatane og ned mot Kråkemyrane
2. Samme område som nevnt over (Russenes, 1988). Avledningsgrøft for flomvann ble
anbefalt og øvre bygningsgrense ble anbefalt til kote 85. Piledalen etablert som
fareområde ettersom alle overflatedreneringer i området ble anbefalt konsentrert
ned gjennom denne dalen (Russenes, 1988).
3. Øvre Stedje (Russenes, 2008) I rapporten ble det anbefalt geotekniske undersøkelser
etter funn av blåleire nedenfor massetaket, samt vannførende dypforvitrede partier
av berggrunnen i området.
4. Øvre Stedje (Nes og Henriksen, 2014): COWI utarbeidet i 2014 en skredfarevurdering
for inngangen til dalen (Piledalen) vest for kirkegården (Gnr/bnr. 64/172). Det er
utarbeidet faresoner for 1/333, 1/1000 og 1/5000 med flomskred som
dimensjonerende skredtype, samt anbefaling om ytterligere geotekniske
grunnboringer. Foreslått tiltak er en mur for sikring av spesifisert tomt, og et
flomskrednett for sikring av all eksisterende bebyggelse i flomskredløpet.
5. Øvre Stedje (Selseng og Nes, 2014): På bakgrunn av ovennevnte COWI-rapport
utarbeidet Asplan Viak samme år en flomanalyse i samme område som anslo at
nedbør med 200-års returperiode i det 12,7 hektar store nedbørsfeltet, vil gi en
flomvannføring på 240 l/s i Piledalen.
6. Nedrehagen (Todnem, 2014): Norconsult. Skredfarevurdering med tanke på snøskred
og steinsprang fra løsmasseskråningen sør for Nedrehagen:
a. Snøskred vurdert som lite sannsynlig grunnet skog og lavt relieff med
tilfangsområde på kun 50 høydemeter.
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b. Steinsprang, ingen løsneområder. Vurdert som lite sannsynlig for
sannsynlighetsklasse S2.
7. Nedrehagen (Døssland, 2014): Norconsult utarbeidet en avgrenset geoteknisk
rapport fra samme område i 2014. Grunnforholdene ble vurdert som tilfredsstillende
om dreneringsforhold sikres med grøfter, løsmasseoverflaten plastres med
sprengstein, og utskifting av bløte topplag.
8. Det fins ytterligere minst en rapport fra 80-tallet som beskriver geotekniske forhold
ved Stedje. Den har vi ikke fått tak i.
6.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Flere veldefinerte raviner preger området helt opp mot kote 330, men flest er lavere enn
marin grense ved kote 130 (Kartbilag 2). De nedre ravinene er erodert ned i tykt
morenemateriale, eller i restene av breelvdeltaet nær dalbunnen som det kan antas at
stedvis overlagrer marin leire. Ravinedannelsen fant trolig sted ved fluvial erosjon, samt
under jord- og flomskredhendelser. De forskjellige terrassene med ulike høydenivå, som
suksessivt blir lavere nærmere dagens elvemunning, representerer trolig flere regressive
deltagenerasjoner.
Det er flere skrenter med steinur ved skrentfoten og store, enkeltstående blokker lenger ut
(Kartbilag 2). Flere av skrentene kan antageligvis ses i sammenheng med nærhorisontale
svakhetssoner nær bergarts- og dekkegrensen.
6.2.8 Aktsomhetsområder
Store deler av kartleggingsområde Stedje er delvis dekket av aktsomhetssoner for
steinsprang, flomskred og snøskred, samt NGI’s kombinerte snø- og steinskredsoner (NVE,
2016a).
6.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Eneste registrerte sikringstiltak i NVE atlas i dette området er flomsikring langs
elvemunningen i Sogndal sentrum.
På befaringen og på kartgrunnlag er det registrert flere grøfter med en høyde på 1-1,5 m på
oversiden av bebyggelsen på Stedjeåsen 68-96 (Kartbilag 2). Grøftene leder
overflateavrenningen gjennom boligfeltet ned mot Piledalen. Sikringstiltaket er beskrevet i
Russenes (1988). Grøften synes ikke dimensjonert for å hindre løsmasseskred i å nå
bebyggelsen.
På jordene ovenfor Skjeldestad er det også flere mindre drensgrøfter (Kartbilag 2).

6.3 Vurdering av skredfare
6.3.1 Snøskred
Store deler av dalsiden ovenfor det vurderte området er brattere enn 30° og ligger i le for
fremherskende nedbørførende vindretning i vinterhalvåret. Det er derfor potensielle
utløsningsområder for snøskred i området. På grunn av velutviklet skog uten tegn til
snøskredskader, anser vi sannsynlighet for utløsning av snøskred som liten, og årlig
sannsynlighet for snøskred inn i kartleggingsområdet som mindre enn 1/5000.
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Skogen ovenfor det vurderte området har derfor stor betydning for utstrekningen av
faresonene. Skogen bør derfor bevares, og ikke avvirkes i sammenhengende
skråningsparallelle belter slik plantefeltene og eiendomsteigene fremstår.
Skrenter på elveterrassene med vertikal høydeforskjell på mer enn omtrent 20 m er vurdert
som potensielle utløsningsområder for snøskred eller større utglidninger av snø. Disse er
også tatt med i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000.
6.3.2 Sørpeskred
Sørpeskred er kjent noe lengre inn i Sogndalsdalen (Tabell 12). Sørpeskred ned mot
planområdet langs bekkeløpene som har potensielle kildeområder i myrområdene fra
toppene av Stedjeåsen og Skardsbøfjellet kan ikke utelukkes. De store jordskredene i 1873
ble utløst 8. desember, og det kan ikke utelukkes at det lå snø på disse toppene på denne
årstiden. Derfor kan sørpeskred ikke utelukkes som utløsende prosess, men med økende
medrivning av løsmasser nedover i fjellsiden, og løsmasseskred/flomskred nær dalbunnen.
Skredbaner og mulig skredutbredelse er diskutert sammen med løsmasseskred nedenfor.
6.3.3 Løsmasseskred
Forholdene ligger til rette for direkte utløsning av vannmettede løsmasser ved intens nedbør
i et bratt terreng med tilgjengelige løsmasser. På terrengmodellen viser morfologien spor
etter både jordskred og flomskred med raviner over store deler av skråningen ovenfor
kartleggingsområdet (kartbilag 2). Steinsprang kan ikke utelukkes som utløsende faktor for
jordskred da flere korte jordskredbaner starter under brattskrenter.
COWI (Nes og Henriksen, 2014) har tegnet faresoner i Piledalen vest for kirkegården der
slamdominerte flomskred er dimensjonerende skredtype. Tidligere skredbaner (Kartbilag 2)
er sporbare på terrengmodellen basert på LiDAR-data, og samsvarer godt med tidligere
oppmålinger (Russenes, 1982). Samme rapport peker på historiske nedtegnelser som
beretter om store nedbørsmengder før skredene. Dypt nedskårne raviner stedvis høyt opp i
dalsiden indikerer fremdeles god tilgjengelighet på løsmasser.
I desember 2016 gikk det to mindre løsmasseskred ned mot bebyggelsen på Stedjeåsen
(Hendelse 8 i Kartbilag 2 og tabell 12). Skredmassene gikk rett forbi overvannsgrøftene. Slam
traff bygningene, men vi er ikke kjent med skader av betydning. Hendelsene er eksempler på
potensialet for løsmasseskred i fjellsiden.
Ved Skjeldestad er det flere gamle raviner som har potensial for relativt hyppige flomskred.
Områder med størst årlig sannsynlighet for flomskred vil være langs forsenkninger der
nedslagsfeltet er stort, og når høyt opp mot Stedjeåsen. Forsenkninger med myrområder
øverst i nedslagsfeltet vil ha spesielt stor sannsynlighet for flomskred, fordi sørpeskred her
kan være en utløsende årsak. I området mellom Skjeldestad og Voni er dessuten steinsprang
en mulig utløsende årsak til løsmasseskred.
Elveterrassene har de fleste steder skrenter med terrenghelning brattere enn 35°. Disse står
marginalt stabilt, og ved små endringer i avrenningsmønster eller terrenginngrep, vil de bli
ustabile. Disse er derfor inkludert i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000.
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6.3.3.1 Beregninger
Modellering av mulig skredutbredelse av løsmasseskred inn i det vurderte området er gjort
med RAMMS (Christen mfl., 2010a). Metoden er beskrevet i avsnitt 1.7.4, side 13. Det er
derfor utført flere beregninger med ulike parametersett. Eksempler på beregningene er vist i
Kartbilag 4.
Resultatene viser at flomskred kan nå inn i kartleggingsområdet. Sjeldne løsmasseskred, med
årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 vil ikke endre flytebevegelsen i betydelig grad rundt
overvannsgrøftene ved Stedje. Løsmasseskred av denne størrelse kan potensielt nå langt inn
i eksisterende bebyggelse. For mindre skredhendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, vil
trolig grøftene ha noen effekt.
For storparten av kartleggingsområdet er løsmasseskred dimensjonerende skredtype. Disse
er typisk kanalisert som flomskred langs forsenkninger i terrenget.
6.3.4 Skred i fast fjell
Det er flere potensielle utløsningsområder for steinsprang i dalsiden og noen eldre antatte
steinsprangblokker i området er registrert. Det var få tegn til ferskt skredmateriale i
området. Utfall av steinblokker fra brattskrenter kan likevel ikke utelukkes i området.
Tidligere rapporter (Russenes, 1982) har frarådet bygging i deler av området vest for
kirkegården med denne begrunnelsen. Årlig sannsynlighet for steinsprang inn i det vurderte
området er tilstede og stedvis større enn 1/1000 og 1/5000.
Til tross for at steinsprang er aktuelt inn i området, vurderer vi at sannsynligheten er lavere
enn sannsynligheten for løsmasseskred. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utløpslengde for steinsprang. I de små, bratte partiene er utløpslengde av steinsprang
vurdert basert på skjønn ut fra terrenget.
6.3.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 6d. Dimensjonerende skredtype i den vestlige
fjellsiden er hovedsakelig løsmasseskred og sørpeskred, samt i mindre grad steinsprang.
Rekkevidden av steinsprang er vurdert som begrenset. Årlig sannsynlighet for utløsning av
løsmasseskred er generelt lavere enn steinsprang, men potensiell rekkevidde for
løsmasseskred er generelt større.
6.3.6 Forutsetninger for faresonene
Flatehogst av skogen i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av snø- og
løsmasseskred. Ved flatehogst vil faresonene i kartleggingsområdet utvides betydelig. I slike
tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi anbefaler å regulere skogsdrift i
området vist i Kartbilag 6.
6.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
Det er trolig eksisterende bebyggelse øverst i (veien) Stedjeåsen (sør i området), som bør
vurderes sikret. Eksisterende overvannsgrøft er ikke tilstrekkelig som sikring mot store,
sjeldne løsmasseskred. En mulig sikringsløsning er å forhøye eksisterende grøft. På grunn av
brattheten i området, vil det trolig være vanskelig å få plass til en høy nok voll.
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Det kan også være mulig å etablere flomskredgjerder på toppen av eksisterende voll. Ved en
slik løsning må gjerdene monteres med wire som festes i fjellsiden. På grunn av antatt
mektig løsmassedekke og mulig dårlig kvalitet på fjellet, vil det trolig være en vanskelig
oppgave å få god nok styrke i wirene.
Ved Flatane og ved Skjeldestad står enkelte bolighus nær faresonen 1/100. Her er det mer
plass enn på veien Stedjeåsen, nevnt ovenfor. Det er derfor mulig å etablere ledevoller for å
føre eventuelle løsmasseskred forbi bebyggelsen.
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7 Selseng-Litlabø
Kartleggingsområdet er lokalisert langs Dalavatnet øverst i Sogndalsdalen, ca. 13 km nord for
Sogndal sentrum, og strekker seg fra Selseng i nordvest til Litlabø i sørøst (Figur 33).

Torstadnakken

Navarsetfjellet

Figur 33: Kartleggingsområdet Selseng-Litlabø.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

73/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

Kvamsbergi

Svedalsmyrane

Kvamshagen

Dalavatnet

Kvam

Figur 34: Svedalselvi i høyre bildekant. Bildet er tatt mot nordøst.

Kleivane
Einehamrane

Figur 35: Dalsiden vest for Kvamselvi. Hogstfeltet vest for elva kan skimtes i høyre bildekant.
Bildet er tatt mot øst.
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7.1 Grunnlag
7.1.1 Befaring
Bakkebefaring i området ble utført 2016-06-30 av Kalle Kronholm og Steinar Hustoft. Det var
overskyet og regnbyger på befaringsdagen. Sikten var tilfredsstillende, men stedvis tett
vegetasjon gjorde observasjonene utfordrende.

Tabell 13: Utvalgte GPS punkt i Selseng. For plassering av punktene, se Kartbilag 2.
Punkt
058
059, 060, 061
062, 063
064, 065
066
067
068
069

070
071

072
073
074
075

Kommentar
Liten skredvifte/tunge? Bredde 40 m, høyde 2 m.
Markert rygg/forsenkning.
Ferske steinsprangblokker.
Skredkjegle.
Inaktive dreneringsveier som kan reaktiveres ved flom.
Generelle observasjoner av fjellsiden.
Flom/flomskred mot hytte 5-6 år siden. Ikke registrert i NVE skredatlas.
Elveløp utbedra av NVE. Plastring med store blokker på Ø og V siden,
men fortsatt ikke stor overhøyde. Finner ikke informasjon om dette
sikringstiltaket i NVE atlas.
Overløpspunkt ved flom for 5-6 år siden. Fortsatt ikke stor overhøyde!
Steinsprangblokker <20m3. Ikke spor etter fersk aktivitet i fjellsiden, men
mye vegetasjon hindrer fullstendig bilde. Grov terrengmodell i fjellsiden
hindrer detaljert terrenganalyse.
Generelle observasjoner av fjellsiden.
10 m dyp elvenedskjæring.
Rundet materiale i løsmasseskjæring.
Lav overløpshøyde for flomløp mot 48/12 og 28/11.

7.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på den nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på
10 m x 10 m, og en terrengmodell basert på høydekoter med 1, 5 og 20 meters ekvidistanse.
Terrengmodellen er forholdsvis grov, og tolkning av geomorfologi fra terrengmodellen er
vanskelig. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1.

7.2 Beskrivelse av området
7.2.1 Topografi
Det langstrakte kartleggingsområdet er lokalisert langs nordøstsiden av Dalavatnet i
Sogndalsdalen 396 moh (Figur 33). Her løper Sogndalsdalen omtrent sørøst-nordvest. Mot
nordøst strekker terrenget seg opp til Torstadnakken 1553 moh og Navarsetfjellet 1103
moh. To svakt hengende og dels forgreinede botndaler, Svedalen og Kvamsdalen, deler
dalsiden over kartleggingsområdet i tre ulike deler. Under kote 550 er dalsidens
terrenghelning i hovedsak under 25° (Kartbilag 1). Over dette blir terrenget i hovedsak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

75/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

gradvis brattere, opp mot 45-60° ved dalskulderen ved kote 800-1000. Relieffet er høyest og
brattest i nordlige deler av kartleggingsområdet.
7.2.2 Geologi
I hele området er berggrunnen kartlagt i målestokk 1:250 000 (Lutro og Tveten, 1996), mens
østre halvdel av området også er kartlagt i 1:50 000 (Henry, 2010). Berggrunnen i dalsiden
består av stedegen båndet diorittisk til granittisk gneis. Toppen av Navarsetfjellet består av
et fyllittdekke fra Fortun-Valdresdekkekomplekset overlagret av kvartsitt. Foliasjonens strøk i
disse bergartene er nær nord-sør og har omtrent 25° fall mot øst.
Ifølge NGU løsmassekart i 1:50 000 kartblad Solvorn (Aa, 1982) og Fjærland (Aa og
Sønstegaard, 1995), er det sammenhengende og stedvis mektige moreneavsetninger
nederst i dalsiden (Figur 36). Høyere oppe er det tynt og usammenhengende morenedekke,
bart fjell eller skredmateriale. Ved sidedalenes åpning er det fluviale vifteavsetninger som
strekker seg ned til Dalavatnet. Ved Sumnes er det et myr- og torvområde. Bunnen av de to
sidedalene har sammenhengende moreneavsetninger med stedvis stor mektighet.
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Figur 36: Løsmassedekke i kartleggingsområdet Selseng-Litlabø. Fra www.ngu.no.

7.2.3 Vegetasjon
Nedre del av området er i hovedsak grasdekt innmark uten særlig høyere vegetasjon opp
mot kote 500. Over dette vokser delvis sammenhengende blandingsskog som gradvis blir
åpen fjellbjørkeskog mot kote 1000. Det er også enkelte mindre plantefelt med gran
oppover dalsida. Drone- og helikopterfoto viser at vegetasjonen i øvre deler av dalsiden i
hovedsak består av gress/bregner og lite høy vegetasjon. På flyfoto fra 2010 kan en
observere erodert vegetasjonsdekke langs enkelte bekker i dalsiden. Dette kan indikerer
flomskred, eroderende og masseførende flomhendelser eller sørpeskred i perioden før
bildene ble tatt. Eldste tilgjengelige flyfoto fra området er fra 2006 og har dårligere
oppløsning (Statens kartverk, 2016). Ved kote 500 begynner en verneskoggrense som
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strekker seg inn mot toppene i nordøst (NIBIO, 2016). Et større hogstfelt kunne observeres
langs vestsiden av Kvamselvi.
7.2.4 Avrenning
Det er flere mindre bekker med nedslagsfelt hovedsakelig i dalsiden ovenfor
kartleggingsområdet. I tillegg drener Kvamselvi og Svedalselvi nedbørsfelt på 5 km2 gjennom
hver av sidedalene (NVE, 2016b).
7.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas er det i terrenget rundt Dalavatnet registrert svært mange skredhendelser. Det
skyldes trolig at motsatt dalside er et populært turområde, og at NVE atlas ikke sorterer ut
hendelser som er liten relevans for vurdering av sjeldne hendelser. I tabell 14 og Kartbilag 2
har vi gjengitt bare hendelser vi mener er av relevans for oppdraget. I tillegg til disse er det
registrert flere jordskred og snøskred på Rv5 på vestsiden av Dalavatnet. Det er svært få
informasjoner knyttet til disse hendelsene. Det er også registrert to jordskred på østsiden av
Anestølsvatnet (samme dato, 2013-11-16, nr 8 i tabell 14). På befaringen ble det observert
et relativt ferskt steinsprang fra fjellsiden ovenfor Selsengli. Det var flere blokker ned i
skogen rundt kote 575.
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Tabell 14: Registrerte skredhendelser i og rundt kartleggingsområdet Selseng-Litlabø. For
plassering av hendelsene, se Kartbilag 2.
ID

Nr i
kart
1

Referanse

Dato

Togga

2015-01-13 Snøskred

Snøskred fra Togga stenger Rv5.

3

Torstad

06.02.1868

Snøskred

39409

2

Flatland

Ca. 1880

Steinsprang

-

4

Få år siden

Flom

-

5

1960-tallet

Steinsprang

HISF

8

2011, 2013

Jordskred

HISF

7

Lokal
informant
Lokal
informant
(Bondevik
og Aa,
2014)
(Bondevik
og Aa,
2015)
(Aa, 2002)

«Torstad gnr. 48 fremst i
Sogndalsdalen vart råka av
snøskred 6. februar 1868.
Skredet kom heilt ned til husa,
men ingen menneske omkom.
Kartreferansen er plassert vedr
dagens Torstad.»
«Årstalet 1880 er ca. Sogndal.
Flatland gnr. 49 ved Dalavatnet,
395 m oh. På slutten av 1800talet kom steinskred ned mot
garden, men nådde ikkje heilt
ned til husa.»
Svedalselvi tok nytt løp midt
over vifteavsetningen
Skredblokk i låveveggen på
Litlabø.
Anestølen forskingsområde.

48886,
49154
39410

6

Skredtype

Skade, kommentar

1949-06-06 Jordskred

Dalavatnet sør for området.

1991?

Skade på uthus på gammel
hytte. Flom etter oppdemning
av skredmasser «på fjellet».
Usikker plassering, men på en
av de eldre hyttene i området.

Flom/
flomskred

7.2.6 Tidligere vurderinger
Det er utarbeidet flere skredfarevurderinger i området, hovedsakelig for området ved
Torstad/Kvam og Svedal:
-

(Aa, 2002): Vest for Svedalselvi ble det frarådet hyttebygging nær elva pga. flom og
flomskredfare mot planlagte og eksisterende hytter.
(Aa, 2003): Vest for Kvamselvi ble sannsynligheten for flom- og skredfare vurdert som
akseptabel.
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-

-

(Aa, 2007a): Det ble frarådet hyttebygging noe lenger vest for Kvamselvi, ved Torstad
pga. snøskredfare, flom og steinsprang.
(Aa, 2007b): De østligste deler av et hyttefelt øst for Kvamselvi ble vurdert som
skredutsatt.
(Aa, 2008): På Torsnes beskrives flom- og flomskredavsetnigner og vurdering av
snøskredfaren som akseptabel grunnet dalsidens orientering og helning.
(Aa, 2011): Øst for Kvamselvi ble det vurdert nødvendig med en
flom/flomskredsikkerhetssone på hver side av rørgate, samt snøskredfare rett øst for
planområdet.
(Stranden og Ree, 2014): 3 km nord for området har NVE et forskningsområde.
(Bondevik og Aa, 2015) : Skredfarevurdering for planlagt hyttefelt. Stort jordskred fra
1949 beskrives.

7.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Vifteavsetningene ved elvemunningene fra Kvamselvi og Svedalselvi (Kartbilag 2) indikerer
tidligere rikelig massetransport i form av masseførende flom og sannsynligvis flomskred fra
sidedalene. Dyp elvenedskjæring i Kvamselvi-viften indikerer mindre sedimenttransport i dag
enn under dannelsesperioden, trolig tidlig postglasialt. Samtidig viser ferske erosjonsspor
langs disse og andre mindre bekkedrag at disse prosessene fremdeles er noe aktive.
Svedalselvi-viften har ingen dyp nedskjæring og er mer utsatt for flom- og skredhendelser
som kan følge nye/inaktive løp. På flyfoto ses tegn etter relativt ferske vannrelaterte skred i
flere forsekninger i fjellsidene (Kartbilag 2).
7.2.8 Aktsomhetsområder
Det vurderte området er helt eller delvis dekket av aktsomhetssoner for snøskred,
steinsprang, jord- og flomskred samt NGI sine aktsomhetsområder for snø- og steinskred
(NVE, 2016a).
7.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Flere sikringstiltak er registrert i NVE atlas (NVE, 2016a). Dette er elveforbygninger langs
Kvamselvi over vifteavsetningen, bygget i 1977 og 1979.
Det er utført noe arbeid langs Svedalselvi de siste årene (merket som løsmassevoll i Kartbilag
2, GPS punkt 069), men dette er ikke dokumentert i NVE atlas eller i tilgjengelige rapporter.

7.3 Vurdering av skredfare
7.3.1 Snøskred
Det vurderte området ligger med bratte fjellsider mot nordøst og mot sørvest (motsatt side
av Dalavatnet). Skred fra motsatt side av Dalavatnet, som eventuelt når ut på vatnet
vurderer vi til ikke å gi annet enn laber skredvind inn i kartleggingsområdet. Skredvind er
kjent fra området ved Selseng, der skred fra Togga kan gi skredvind frem til bebyggelsen.
Dalsiden øst for størsteparten av kartleggingsområdet har glissen skog i øvre deler (Figur 34,
Figur 35) og en helningsvinkel på 30-50°. Dette muliggjør etablering av et visst snødekke i
disse potensielle utløsningsområdene. Imidlertid er dalsidene i hovedsak konvekse og har en
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helningsvinkel som over store deler ligger nærmere 50° enn 30°. I tillegg favoriserer normalt
ikke fremherskende nedbørførende vindretning oppbygging av veldig mye snø i
sørvestvendte dalsider. Flere historiske hendelser i dalsiden vest for Dalavatnet enn øst for
Dalavatnet underbygger dette.
Snøskred inn i kartleggingsområdet kan likevel ikke helt utelukkes grunnet de store
snømengdene som kan inntreffe over kort tid i området, samt lokale vind-, terreng- og
vegetasjonsforhold. Vi vurderer spesielt en del av fjellsiden ovenfor Selseng som mulige
utløsningsområder for snøskred (Figur 37). Nedenfor disse områdene er det tegn på
skredskader i skogen. Skadene er tydelige i større områder ned til kote 525, og i smale
striper ned til overkant av kartleggingsområdet (Figur 37).
Skogen i dette området er trolig på vei oppover. Dermed blir de potensielle
utløsningsområdene mindre. Det er derfor mulig at faresonene ved Selseng reduseres.
Skogen i fjellsiden bør reguleres som vernskog (Kartbilag 6).

Klanten

Utløsningsområder
for snøskred

Skredskadet skog

Selsengli

Knausane

Figur 37: Bilde av fjellsiden ovenfor Selseng, tatt mot nordøst. Det mest potensielle
utløsningsområdet for snøskred ovenfor hele kartleggingsområdet er vist med blå, stiplet
linje. Snøskred fra utløsningsområdet fører til faresoner ut på Tangamyri nord for
Dalavatnet, helt nord i kartleggingsområdet.

7.3.1.1 Beregninger
Fra utløsningsområdene ovenfor Selseng (Figur 37) er det utført beregninger med RAMMS,
som spesifisert i avsnitt 1.7.3 side 13. Det er anvendt forholdsvis lave bruddhøyder (1-2 m)
fordi utløsningsområdene ikke ligger i le for typisk nedbørførende eller fremherskende
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

81/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

vindretning. Resultatene viser at snøskred kan nå frem til bebyggelsen og et stykke ut på
Tangamyri (Kartbilag 4). Merk at det på grunn av grovt kotegrunnlag i utløsningsområdene,
er betydelig usikkerhet i avgrensning av utløsningsområdene.
7.3.2 Sørpeskred
Sørpeskred er kjent i Sogndalsområdet. Vi mener det kan gå sørpeskred ned langs Kvamselvi
og Svedalselvi. Nedslagsfeltene har terreng som kan gi sørpeskredhendelser ved kraftig
nedbør i form av regn på eksisterende snødekke. Sørpeskred som følge av snøskred fra
flankene i sidedalene med påfølgende oppdemming og dambruddeffekt kan heller ikke
utelukkes i de nevnte elvene. Sørpeskred vil trolig ofte gå over i flomskred nederst i
skredbanen. Beregninger og vurderinger av skredutbredelse er derfor gjort sammen
løsmasseskred, beskrevet nedenfor.
7.3.3 Løsmasseskred
Løsmasseskred er kjent fra Sogndalsdalen. Vurdering og lokalisering av potensielle
jordskredlokaliteter er svært krevende. I dette kartleggingsområdet er det flere mulige
utløsningsmekanismer:
-

Steinsprang på våte løsmasser.
Grunne jordskred som kanaliseres som flomskred langs bekkeløp og raviner.
Erosjon av løsmasse i bekkeløp i flomsituasjoner.
Utløsning som sørpeskred med overgang til flomskred langs skredbanen.

I kartleggingsområdet er det eksempler på flere av disse.
For å avgrense områder med potensiale for løsmasseskred har vi gjort detaljerte kartstudier
av geomorfologi (Kartbilag 2). På grunn av grovt kotegrunnlag i størsteparten av fjellsidene,
er det noe usikkerhet i metoden. Rundt veldefinerte bekkeløp er det utført beregninger av
mulig skredutbredelse, beskrevet nedenfor.
7.3.3.1 Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen mfl., 2010b), som beskrevet i avsnitt 1.7.4 side 13. Modellresultatene er brukt som
støtte for å vurdere flytebevegelsen i løsmasseskred. Utvalgte resultater blant annet for
viftene ved utløpet av Kvamselvi og Svedalselvi er vist i Kartbilag 4. Beregningene viser at en
del bebyggelse ligger skredutsatt på viftene.
7.3.4 Skred i fast fjell
Det er flere kildeområder for steinsprang i fjellsidene. Kildeområdene består av større
skrenter, men også av mer diffuse området med små, lokale skrenter og bratte områder med
mulighet for remobolisering av blokker (Kartbilag 2). Stedvis er det store skredurer under
skrentene (Kartbilag 2). Kantede blokker i stort antall er godt synlige på flyfoto på innmark i
området. Flere ferske skredblokker observert under befaring og viser at steinsprang er en
aktuell skredhendelse.
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Mulig utbredelse av steinsprang er vurdert ut fra den geomorfologiske kartleggingen. Det er
ikke utført beregninger for steinsprang. Dette også fordi løsmasseskred og snøskred de fleste
steder vil ha større rekkevidde enn steinsprang.
7.3.5 Faresoner for skred
Faresoner for skred er vist i Kartbilag 6. Dimensjonerende skredtype varierer langs fjellsidene
i kartleggingsområdet, og de fleste steder er de mulighet for både steinsprang og
løsmasseskred. Ved Selseng er det et område der snøskred er dimensjonerende, men ellers
er løsmasseskred den skredtypen som vil ha lengst rekkevidde. Steinsprang kan forekomme
hyppig et stykke oppe i fjellsidene, men rekkevidden er trolig mindre enn løsmasseskred.
7.3.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen virker i noen grad bremsende på de fleste skredformer og stabiliserende i
utløsningsområder for snøskred. I dette området er skogen glissen øverst i dalsiden og har
ikke den stabiliserende effekten i potensielle utløsningsområder som i lavereliggende
områder, men vil fremdeles ha en bremsende effekt på moderate skredstørrelser.
Områder med skog som er av betydning for dagens faresoner er vist i Kartbilag 6. En del av
områdene er allerede regulert som vernskog. Se avsnitt 1.6 side 11 for nærmere beskrivelse
av effekten av skog mot skred.
7.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
Ved Litlabø og ved utløpene av Svedalselvi og Kvamselvi ligger en del bebyggelse utsatt for
vannrelaterte skred og trolig flom. Her kan man vurdere å forsterke eksisterende ledevoller
(og erosjonssikring) der det finnes (ved Svedalselvi), eller å etablere ledevoller.
Ved Bøen/Selseng ligger det bygninger som er utsatt for snøskred. Her kan det etableres
fang- eller ledevoller foran bygningene, eller det kan etableres støtteforbygninger i
utløsningsområdene for å redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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8 Mundal
Det vurderte området Mundal er lokalisert innerst ved vestsiden av Fjærlandsfjorden (Figur
38).

Figur 38: Kartleggingsområdet Mundal.

8.1 Grunnlag
8.1.1 Befaring
Befaring i området ble utført 2016-06-29 av Kalle Kronholm, Steinar Hustoft, Hans G. Grue,
Sondre Lunde og Helge Henriksen. Odd Are Jensen fra NVE deltok på første del av
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befaringen. Det var lettskyet oppholdsvær og god sikt på befaringsdagen. Sporlogg er vist i
Kartbilag 2. GPS registreringer er vist i Kartbilag 2 og tabell 15.

Tabell 15: Utvalgte GPS punkt i Mundal. For plassering av punktene, se Kartbilag 2.
Punkt
332
334
335
338
339
341
344
345
346
348

Kommentar
Skredblokk ca. 30 m3
Lite jordskred. Dybde 50 cm
Skredblokk ca. 15 m3
Skredblokk ca. 30 m3
Mulig jordskredlobe
Mulige skredblokker
Lokal steinsprangskrent m/ur ved skrentfoten
Steinsprangur
Lokal steinsprangskrent m/ur ved skrentfoten
Mulig steinsprangblokk i lysløypetrase

8.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på den nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på
10 m x 10 m, samt egenproduserte terrengmodeller basert på høyoppløselige LiDAR-data
eller kotegrunnlag i 1, 5 og 20 meters ekvidistanse. Kart med terrenghelning er vist i kartbilag
1.

8.2 Beskrivelse av området
8.2.1 Topografi
Kartleggingsområde Mundal omfatter dalåpningen til Mundalsdalen og strandsonen
nordover langs Fjærlandsfjorden til Mundalskreda ved enden av fjorden. Tilstøtende dalside
over strandsonen har en høydeforskjell på 1273 meter opp til Skrednipa (Kartbilag 1, Figur
38). Terrenghelningen er forholdvis jevn og i gjennomsnitt 33° opp til dalskulderen (Kartbilag
1). Helningen varier i hovedsak mellom 25° og 45°. Enkelte brattere partier på 20-50 meters
høyde har terrenghelning på opp mot 60°.
Kartleggingsområdet strekker seg også en kilometer innover Mundalsdalen, som er en
hengende dal til Fjærlandsfjorden. Dalbunnen er en flat elveslette som blir gradvis brattere
opp mot Skrednipa i nord. Opp til kote 100 er terrenghelningen under 25° (Kartbilag 1).
Herfra til kote 650 er terrenghelningen 30-40° med unntak av to brattere partier ved kote
225-475 og 550-650 der terrenghelningen er opp mot 60°. Opp til kote 1000 er
terrenghelningen 20-40° hvor det er to skrentpartier før terrenget blir slakere inn mot
Skrednipa.
8.2.2 Geologi
Berggrunnsgeologien i området kartlagt i målestokk 1:250 000 (Lutro og Tveten, 1996). Hele
området består av stedegen båndet diorittisk til granittisk gneis. Foliasjonens
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

85/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

gjennomsnittlige strøk er sørvest-nordøst med et fall på 45-55° mot sørøst. Et område i
framkant av Skrednipa (Figur 38) er kartlagt og klassifisert som et potensielt ustabilt fjellparti
(Hermanns mfl., 2011). Flere blokker er adskilt av potensielle glideplan med helning mot øst.
Det er etablert fem dGPS målepunkt i området og det utføres målinger en gang i året. Opptil
4 mm bevegelse ble registrert mellom 2009 og 2010.
Ifølge NGU løsmassekart i 1:50 000 kartblad Fjærland (Aa og Sønstegaard, 1995) gjengitt i
figur 39, ligger nedre del av kartleggingsområdet på en glasifluvial/fluvial elveslette.
Dalsidene består i hovedsak av bart fjell med skredmateriale mellom de bratteste partiene
og dalbunnen. Nord og sør for Fjærland strekker det seg et belte av tynnere
moreneavsetninger langs strandlinjen. I sør finnes skredmateriale og bart fjell i dalsida over,
og i nord forvitringsmateriale og bart fjell. Lengst nord i området er det i hovedsak bart fjell
ned til strandlinjen. Hele kartleggingsområdet ligger under marin grense.
8.2.3 Vegetasjon
Tregrensa i området på ca. 900 moh. Det er blandingsskog av furu og fjellbjørk og noe
varmekjære tresorter i nedre deler av dalsiden. Det er også enkelte granplantefelt. Kun
spredt vegetasjon over dette. Det er også større partier under 900 moh uten høyere
vegetasjon hovedsakelig knyttet til steinurer, noe som kan tyde på fremdeles aktive
skredprosesser i området. Tilgjengelige ortofoto var fra 2006, 2008, og 2010. Hele
kartleggingsområdet er dekket av et stort verneskogområde (NIBIO, 2016).
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Figur 39: Løsmassedekke i kartleggingsområde Mundal (lilla linje). Blå linje angir marin
grense. Fra www.ngu.no.

8.2.4 Avrenning
I dalbunnen renner elva Mundalselvi som drenerer et 27 km2 stort nedbørsområde (NVE,
2016b). I dalsidene eller er det kun små bekker som drenerer nedbørsfelt begrenset til selve
dalsiden.
8.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas (NVE, 2016a) er det i registrert flere skred i og nært kartleggingsområdet (Tabell
16, Kartbilag 2). Det går årlige snøskred i Mundalskreda og det har nådd fjorden i historisk
tid. Vest for kartleggingsområdet går det ifølge lokal informant nesten årlige sørpeskred
langs Tverrelvi.
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Tabell 16: Registrerte skredhendelser i kartleggingsområdet Mundal. For plassering, se
Kartbilag 2.
ID

Nr i
Kartbilag
2
39075 1

Skredtype

Dato

Beskrivelse

Snøskred

201104-02

44490 2

Løsmasseskred 201310-07
Jordskred
201310-07

«Sogndal. Fjærland. Skreda. Seint på kveld
kl. 22.30 laurdag 2. april 2011 kom eit stort
snøskred i området kalla Skreda, ca. 1 km
nord for Mundal sentrum. Skredet kom frå
fjellet Skrednipa (1200 moh) og er kalla
Sjøskreda. Det losna i ca. 950 meters høgde
og gjekk ned på flatene nede ved sjøen.
Dette var uvanleg breitt, ca. 400 m, kom så
nær som 5-10 meter frå eit bustadhus med
ein familie på fire inne. Dei evakuerte
straks. Dette er eit nesten årleg skred, men
ingen kan minnast at det har gått så breitt
og kome så nær husa. Nokre år tidlegare
gjekk skredet heilt til sjøs og tok eit naust.
Det vart lenge uvisst om kva som skulle
gjerast med denne staden, og først i 2013
vart det avgjort å bygge ein skredvoll som
skal sikre dette bustadhusetm , men NVE
ville ikkje godkjenne dette. I 2014 vart
huset rive og familien fekk pålegg om å
bygge opp eit nytt hus på ein sikker stad.»
Uspesifisert. Samme som nr 3?

46729 3

4

Snøskred

2015,
1970tallet

«Uklart om det kan ha vært et flomskred.
Ikke nok info fra media. skred gikk trolig
nok natt til mandag 07 oktober, men
tidspunkt for når skred gikk er uklart.»
Snøskred frem til skytebane på
Offersteinsvollen. Lokal informant.

8.2.6 Tidligere vurderinger
Det er flere tilgjengelige skredfarevurderinger innenfor kartleggingsområdet:
-

Skredfarevurdering fra 1979 (Russenes, 1979)som beskriver steinsprangfare, samt
sørpe- og flomskedproblematikk ved Mundal skole der sørpeskred kryssa veien i
1928. Plasseringen av denne hendelsen er ikke tatt med i Kartbilag 2 og tabell 16, da
informasjonen er usikker.
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-

-

-

Det ble utarbeidet en skredfarevurdering med øvre grense for boligbygging i Mundal
av fylkeskommunen i 1987 (Russenes, 1987).
Skredfarevurderinger, byggerestriksjoner, beskrivelse av skredhistorie og plassering
av en skredvoll mot våte snøskred ved Mundalskreda (Russenes, 2011; Aa, 1997,
1994).
Skredfarevurderinger for planlagt boligfelt ved Sandaneset. Det vurderes som trygt
for steinsprang, men det nordlige kartleggingsområdet frarådes hyttebygging pga.
snøskredfare (Aa, 2006a, 2006b, 2006c).
En skredbefaring ble gjennomført av Fylkeskommunen i 2007 som evaluerer områder
for eventuell utbygging i Mundal (Petterson, 2007). Den henviser i hovedsak til
skredfarevurderingen fra 1987.

8.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Større uravsetninger under skrenter flere steder vitner om tidligere steinsprang- eller
steinskredhendelser eller in situ frostforvitring (Kartbilag 2). Steinskredhendelser skjedde
trolig i tidlig postglasial fase. Flere vifter i dalbunnen viser massetransport med vannrelaterte
skred (Kartbilag 2).
8.2.8 Aktsomhetsområder
Det vurderte området er helt eller delvis dekket av aktsomhetssoner for snøskred,
steinsprang, jord- og flomskred (NVE, 2016a).
8.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Innenfor kartleggingsområdet er det ingen sikringstiltak annet enn elveforbygninger bygd i
Mundalselvi i 1976 og i 1940 er registrert i NVE atlas (NVE, 2016a). Tiltakene vitner om
erosjonsutsatte elvebredder. Ved Mundalskreda rett nord for kartleggingsområdet er ett hus
revet i 2014 fremfor å bygge en prosjektert skredvoll (Bergheim mfl., 2015).

8.3 Vurdering av skredfare
8.3.1 Snøskred
Det vurderte området ligger med bratte dalsider mot nord, mot sør og mot vest. Det er
potensielle utløsningsområder for snøskred med helningsvinkel på 30-50° (Kartbilag 1) i
deler av alle dalsidene, og skredhistorikken tilsier hyppige skred.
Hovedparten av fjellsiden opp mot Skrednipa er brattere enn 30°, men dekket med skog.
Store deler av fjellsiden er konveks, og vil derfor ikke samle store snømengder. Med økende
avstand fra ryggene og toppen av Skrednipa, vil snømengdene på bakken, og dermed
sannsynligheten for utløsning av snøskred reduseres.
De mest potensielle utløsningsområder ligger øst for Skrednipa (fallretning mot øst, mot
blant annet Gråsteinsgjelet) og sør for Skrednipa (fallretning mot sør, mot Offersteinsvollen).
Det er utført beregninger av skredutløp for disse utløsningsområdene.
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Skrednipa

Offersteinsvollen

Mundalsskreda
Fjærland
Figur 40: Flyfoto av fjellsidene nedenfor Skrednipa. Potensielle utløsningsområder for
snøskred og skredbaner er vist med blå linjer. Fra www.norgeibilder.no.

8.3.1.1 Beregninger
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred med RAMMS (avsnitt 1.7.3 side
13). Et utvalg av resultatene er vist i Kartbilag 3.
Ved Mundalskreda viser beregningene at utbredelsen av skredmasser inn mot dagens
boligfelt, avhenger av hvilken del av fjellsiden skredmassene løsner fra. Dreining av
skredmasser inn mot boligfeltet vil også av hvor mye og hvordan skredmasser ligger i
skredbanen fra før. Endelig er det hyppig våte skred i skredbanen. Disse kan ha en
flytebevegelse, som er umulig å modellere, fordi skredmassene kan komme nedover i
«fingre».
8.3.2 Sørpeskred
Sørpeskred er kjent i området, og det gikk sørpeskred som krysset vegen ved Mundal skole i
1928 (Russenes, 1979). Vi antar at skolen ligger der den lå i 1928, på Pålsneset. I fjellsiden
ovenfor skolen er det en liten forsenkning i terrenget. Vi observerte under befaringen ingen
bekk, men kartet viser en bekk i nedre delen av fjellsiden. Siden 1928 antar vi at det har
kommet betydelig mer skog i fjellsiden. Dette har trolig redusert sannsynligheten for
sørpeskred i noen grad.
En lokal informant kunne fortelle om sørpeskred i Øygardsskredgjelet like vest for
kartleggingsområdet årlig etter 2011. Vi vurderer at terreng- og vegetasjonsforholdene ligger
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tilstrekkelig til rette for at det fremdeles kan gå sjeldne sørpeskred her. Det er ikke terreng
som i særlig grad favoriserer denne skredtypen andre steder i kartleggingsområdet. Vi har
derfor ikke modellert utbredelsen av sørpeskred.
Store sjeldne sørpeskred kan riktignok ikke utelukkes som sekundæreffekt av
snøskredoppdemning av Mundalselvi vest for kartleggingsområdet med påfølgende
dambruddeffekt.
8.3.3 Løsmasseskred
Hovedsakelig i to områder er denne skredprosessen aktuell. Et grunt jordskred (NVE, 2016a)
er registrert nord for Urabukti i 2013. I omtrent samme område ble det under befaringen
observert en liten flomskredvifte og tegn på massetransport i bekken ovenfor. Det er ikke
utført beregninger av skredutbredelse for flomskred i dette området fordi steinsprang trolig
har større sannsynlighet.
I forsenkningen ovenfor Mundal skole, på samme lokalitet som det beskrevne sørpeskredet i
8.3.2, er det også mulighet for løsmasseskred. Her mener vi sannsynligheten er forholdsvis
lav under dagens vegetasjonsforhold.
8.3.4 Skred i fast fjell
Store områder med ur under skrentpartier flere steder i dalsidene over kartleggingsområdet
tilsier at steinsprang er en aktuell skredprosess. Uravsetningene kan også være dannet ved
frostsprenging, noe vi observerte flere steder i området.
Det er få områder med blokker langt nedover i dalsiden. Dette trolig fordi kildeområdene
ligger høyt oppe i dalsiden. Eneste unntaket er området mellom Sandaneset og Brattbakken.
Her ligger det flere hamre ned mot veien. En av disse, Bergulvhamaren, var spesielt
oppsprukket.
Ovenfor den nordligste bebyggelsen i kartleggingsområdet (Sjøskreda), ligger en skrent med
svært store blokker under (Nubbi). Utfall av store blokker fra skrenten kan ikke utelukkes,
men mindre blokker vil ha begrenset rekkevidde i den grove ura. Store blokker som kommer
over uravsetningene vil hovedsakelig følge forsenkningen i dalsiden nord om eksisterende
bebyggelse.
Vi har ikke brukt modellberegninger som støtte til å fastsette faresoner. I stedet har vi
støttet oss mest til geomorfologiske observasjoner og observasjoner av blokker i felt.
Fjellskredhendelser fra Skrednipa er under monitorering og ikke vurdert som akutt av NGU
(Hermanns mfl., 2011). Basert på dette og enge vurderinger, anser vi sannsynligheten for
steinskred eller fjellskred i størrelsesorden 1/5000. Vi har dermed ikke tatt med disse
skredtypene i den samlede faresonen.
8.3.5 Faresoner for skred
Faresoner for skred er vist i Kartbilag 6. Dimensjonerende skredtyper er hovedsakelig
steinsprang og snøskred. Ved Mundal skole er det en potensiell skredbane for sørpeskred og
i Urabukti er løsmasseskred en problemstilling.
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8.3.6 Forutsetninger for faresonene
Skog virker generelt bremsende på mindre skred, og stabiliserende i potensielle
utløsningsområder for snøskred og løsmasseskred. Skogen ovenfor kartleggingsområdet er
derfor vurdert som viktig for faresonene i Kartbilag 6.
All skog i området er karakterisert som vernskog. Det er derfor ikke tegnet inn områder som
anbefales som vernskog.
8.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
Bebyggelsen ved Mundalsskreda ligger utsatt for snøskred. En stor ledevoll virker å være
eneste aktuelle sikringstiltaket. Mundal skole sør i kartleggingsområdet ser ikke ut til å
tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred. Også her vil en ledevoll eller en fangvoll trolig være
den beste sikringsløsningen.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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9 Kongaberg
Kongaberg ligger øverst oppe i fjellsiden over Sogndal sentrum. I forkant av fjellknausen er
en liten brattskrent (Figur 42). Under brattskrenten ligger en sammenhengende rekke av
frittliggende eneboliger. Vurdert område er vist i figur 41.

Figur 41: Kart over Kongaberg.
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Figur 42: Oversiktsbilde av Kongaberg og bebyggelsen under. Vurdert område er markert
med stiplet hvitt omriss

9.1 Grunnlag
9.1.1 Befaring
Befaring i området ble utført 2016-06-30 av Helge Henriksen, Hans G. Grue og Sondre Lunde.
Det var overskyet og noe nedbør men god sikt på befaringsdagen.
9.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1m
generert fra høyoppløste LiDAR-data. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1g.

9.2 Beskrivelse av området
9.2.1 Topografi
Terrenget mellom brattskrenten og bebyggelsen er sørvestvendt og har en gjennomsnittlig
helning på 20-35°. Inn mot bebyggelsen er terrenghelningen noe flatere. Brattskrenten er
nær vertikal og 15 – 20 meter høy.
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Tabell 17: Utvalgte GPS-punkter i Kongaberg. For plassering av punktene se Kartbilag 2.
Punkt
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
311
313
317
320
326
328

Kommentar
Helt avløst blokk. Sprekker: 165/90; 090/90. Foliasjon: 340/32
Sprekker: 010/80; 110/90; 030/70. Foliasjon: 315/10
Sprekker: 020/90 x5. Blokk stoppet av skog.
Sprekker: 040/90 x3. Foliasjon: 350/15
Sprekker: 128/90
Nesten helt avløst blokk 3-4 m3 øverst i skrenten. Blokk stoppet av skog.
Sprekker: 220/52;125/80;190/78;125/85
Sprekker: 050/90; 055/90; 002/80;100/82; 0/75 (med glidestriper). Foliasjon:
310/26
Mindre med avløst blokker i skrenten her- og større avstand fra skrent til hus.
Store blokker samles opp like under skrenten hvor det er en flat hylle.
Passeringspunkt
Trolig fast fjell
Blokker- men ikke ferske
Passeringspunkt
Leitevegen 32. Beboer opplyser om at det har kommet stein fra skrenten som har
lagt seg i uren over huset, men visste ikke hvor langt oppe dette var.
Ved Leitevegen 40 ligger en stor blokk (10-20 m3) like øst for huset
Bergstien 7. Ingen nedfall under liten skrent umiddelbart nord (50 – 100 m) fra
huset.
Moreneblokk sikret med underbygning
Løs, labil blokk, ytterst på skråning over brattkanten
Åpent område med terrenghelning rundt 30 grader
Løs blokk ytterst på kant av skrent
Mye blokker bak Leitevegen 38 og 40
Steinsprangur ved/bak Bergstien 9

9.2.2 Geologi
Berggrunnen i Kongaberget består av en båndet mylonittgneis tilhørende undre delen av
Jotundekket (Bryhni, 2002). Gneisen har en godt utviklet skifrighet og oppsprekking parallell
med denne som heller svakt innover i fjellsiden. I tillegg opptrer tre sett med vertikale/nær
vertikale sprekker og eksfoliasjonssprekker med slak helning utover i fjellsiden.
For området foreligger kvartærgeologisk kart i målestokk 1:20 000 (Sønstegaard, 1986).
Løsmassene består av usammenhengende eller tynt morenedekke iblandet skredmateriale
fra brattskrenten. Vurdert område ligger like ved marin grense som er på ca. 120 meter. Vi
registrerte ingen marine sedimenter under befaringen. Det er imidlertid marine sedimenter
like øst for vurdert område (Figur 43).
9.2.3 Vegetasjon
Under fjellskrenten vokser det blandingsskog av osp, rogn og bjørk.
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9.2.4 Avrenning
Det er ingen markerte bekkeløp eller dreneringsspor i området.

Figur 43: Kvartærgeologisk kart av kartleggingsområde Kongaberg (lilla stiplet linje) med
marin grense (blå linje). Fra www.ngu.no.

9.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas er det ingen registreringer av skredhendelser for dette området.
9.2.6 Tidligere vurderinger
Vi kjenner ikke til tidligere vurderinger av skredfare for dette området.
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9.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
Foten av brattskrenten har karakter av en bergheller, og ligger ved marin grense som er ca.
120 meter over dagens havnivå (Figur 43). En del av blokkene i skråningen under kan skyldes
bølgeerosjon da skrenten lå ved havnivå like etter isavsmeltingen. Det kan være vanskelig å
skille mellom slike blokker, eldre steinsprangblokker og moreneblokker.
9.2.8 Aktsomhetsområder
Deler av området ligger i løsne- og utløpsområde for snøskred.
Brattskrenten under Kongaberget er for liten til at den vises som løsneområde i
landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang. Dette skyldes at aktsomhetskartet er basert
på høydemodell med oppløsning 25 m x 25 m, slik at lokale skråninger med høydeforskjell
mindre enn 20 m og enkelte ganger opp til 50 m ikke fanges opp av modellen.
9.2.9 Eksisterende sikringstiltak
Vi kjenner ikke til skredsikringstiltak i det vurderte området. Bak Bergstien 5, like øst for det
vurderte området, er en steinblokk sikret med enkel boltesikring. Underliggende sprekk er
en eksfoliasjonssprekk som var vannførende på befaringsdagen (Figur 44a). Noe høyere
oppe i terrenget er en moreneblokk som ligger på et svaberg sikret med understøtte (Figur
44b).

Figur 44: a) Blokk over eksfoliasjonssprekk sikret med enkel forbolting, b) moreneblokk med
understøtte (GPS-punkt 311).

9.3 Vurdering av skredfare
9.3.1 Snøskred
Terrenget i vurdert område vender mot sørvest og ligger under en nordvest-sørøstgående fjellrygg.

Den sørvestlige delen av vurdert område er brattere enn 30° og kan være et potensielt
utløsningsområde for snøskred. Selve brattskrenten nord og øst i området er for bratt til at
det kan samles opp større mengder med snø. Dominerende nedbørsførende vindretninger
vinterstid i dette området antas å være fra sør, sørvest og nordvest (avsnitt 2.1 side 15).
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Siden skråningen vender mot sørvest og vest vil det heller ikke kunne bygge seg opp store
snømengder i skråningen. På toppen av skråningen er det granskog og blandingsskog som
også virker begrensende på opplagring av snø (Figur 44). Endelig vil relativt lav høyde over
havet og hengretning mot sørvest bety at sannsynligheten for dannelse av vedvarende svake
lag, er liten.
Helt nordvest i vurdert område er en åpen, gammel slåttemark markert med stiplet, hvitt
omriss på figur 45. Terrenget er bratt nok til at det kan løses ut snøskred, men potensielt
løsneområde er lite.

Figur 45: Ortofoto av vurdert område. Fra www.sognekart.no.

I området under brattkanten er terrenget ujevnt med dels store blokker og steinsprangur.
Området er også kledd med tett lauvskog. Vi vurderer at vegetasjonsforholdene og ruheten
til terrenget virker sterkt begrensende på utløsning av snøskred fra området under
brattkanten.
Under befaringen fant vi ingen skredskadet skog i området. I tillegg gjør terrengruhet, små
potensielle løsneområder, vegetasjon og fjellsidens vendingsretning at vi vurderer årlig
sannsynlighet for snøskred inn i det vurderte området til mindre enn 1/1000.
Det er ingen potensielle utløsningsområder for sørpeskred ovenfor det vurderte området.
9.3.2 Løsmasseskred
På grunnlag av ingen dreneringsveier og massetype vurderer vi sannsynligheten for utløsning
av løsmasseskred til mindre enn 1/1000 pr. år. Eventuell ustabile grunnforhold som skyldes
mulige marine sediment krever detaljerte geotekniske undersøkelser og er utenfor rammen
av dette oppdraget.
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9.3.3 Skred i fast fjell
Brattskrenten er godt oppsprukket og kombinasjonen av sprekkeretninger ligger til rette for
utløsning av blokker ved i hovedsak utvelting (toppling) og i mindre grad utglidning. I
brattskrentens østlige del ses spesielt et par ferske løsneområder for steinsprang og delvis
nesten helt avløste blokker. Under befaringen ble det også observert ferske
steinsprangblokker i terrenget. Observert blokkstørrelse er gjennomsnittlig mellom 0,2-1 m3.
Disse blokkene er stoppet av skog eller fordypninger i terrenget. En beboer i Leiteveien 32
opplyste om en blokk fra et steinsprang for noen år siden som stoppet i uren et stykke over
huset. Bergstien 9 har gamle steinsprangblokker helt inn mot huset. Ved Leitevegen 40 og
Navarsetevegen 60 ligger to store blokker på 30-50 m3 (Kartbilag 2). Lignende blokker fins
også nærmere Sogndal sentrum. Vi er usikre på tolkningen av disse blokkene. De kan være
del av morenedekket eller knyttet til en svært sjelden steinskred/steinspranghendelse.
På bakgrunn av feltobservasjonene kan framtidige utfall av steinblokker fra brattskrent en
ikke utelukkes. Steinsprangblokker med størrelse rundt 1 m3 og mindre antas å stoppe i
terrenget før de når rekken med eneboliger. Årlig sannsynlighet for utløsning av slike blokker
vurderes som mindre enn 1/100 pr. år. Øverst i skrenten ses blokker med størrelse > 2m 3 og
som er delvis avløste. Årlig sannsynlighet for utløsning av slike blokker vurderes som mellom
1/500 og 1/1000 pr. år. Basert på oppsprekningsgrad- og type, rekkevidden til observerte
steinsprangblokker, topografi og modellberegninger (se nedenfor), vurderer vi at steinsprang
fra øvre delen av brattskrenten med denne blokkstørrelsen kan nå inn i den østlige delen av
området.
I skråningen over brattkanten, der terrenghelningen er fra 40-45°, kan det observeres
relativt store blokker som over tid kan løsne gjennom tine- og fryseprosesser. Dette er
blokker som kan sprette på underlaget og nå langt.
9.3.3.1 Beregninger
Faresonene er basert på feltobservasjoner supplert med resultater fra modelleringer med
RocFall (avsnitt 1.7.2 side13) og RockyFor3D (avsnitt 1.7.1 side 12).

Tabell 18: Benyttet blokkvolum og form for ulike skredhendelser brukt i RockyFor3D
(d1=høyde, d2 =bredde, d3=lengde). Verdiene i parentesene angir variasjon i simulert
blokkvolum.
Hendelse Volum (m3)
d1 (m) d2 (m) d3 (m)
1/100
0,06 (0,04-0,09)
0,3
0,4
0,5
1/1000
3 (1,9-4,5)
1
1.5
2
1/5000
18 (14,8-21,6)
2
3
3
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Tabell 19: Jordtype og overflateruhet (rg70, rg20, rg10) brukt i simuleringene med
RockyFor3D.
Område
rg70 (m) rg20 (m) rg10 (m)
Kildeområde
0
0
0,05
Utløpsområde
0,3
0,5
1

Blokkstørrelse er av stor betydning for utløpslengde. I modelleringene har vi antatt en
sammenheng mellom blokkvolum til blokker som utløses og frekvens. Ut fra observasjoner i
fjellskrenten og i steinspranguren har vi satt gjennomsnittlig blokkstørrelse for 100årsblokker til 0,06 m3, for 1000-årsblokker til 3 m3 og for 5000-årsblokker til 18 m3 (Tabell
18). Ruhetene anvendt i Rockyfor3d er vist i tabell 19.
Det er kjørt tre parallelle modelleringer, hver på 1000 simuleringer, for henholdsvis 100,
1000 og 5000 års steinspranghendelser. Modelleringene er utført uten skog. Skog vil ha en
bremsende effekt for mindre blokkvolum (100-års steinsprang), men neppe for større
blokkvolum.
9.3.4 Faresoner for skred
Ut fra våre vurderinger er dimensjonerende skredtype steinsprang. I Kartbilag 6 er det
tegnet faresoner for steinsprang med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000.
9.3.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen virker i noen grad bremsende på steinsprang inntil en viss blokkstørrelse. Dersom
skråningen mellom bebyggelsen og skrenten under Kongaberg hogges, vil det føre til en
økning i størrelsen av faresonen for steinsprang med sannsynlighet 1/100.
9.3.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i det vurderte området, kan det etableres en
fangvoll eller et fanggjerde i skråningen bak bebyggelsen. Alternativt kan det sikres i de mest
sannsynlige utløsningsområdene, men dette anses som teknisk vanskelig. Ved etablering av
sikringstiltak anbefales en mer detaljert vurdering av mulighetene i forhold til ønsket
virkning av tiltakene.
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10 Bergi
Det vurderte området Bergi er lokalisert like nord for Sogndal sentrum (Figur 46).

Figur 46: Kart over kartleggingsområdet Bergi.

10.1 Grunnlag
10.1.1 Befaring
Befaring på bakken i området ble utført 2016-06-30 av Kalle Kronholm og Steinar Hustoft.
Det var overskyet og noe nedbør men god sikt på befaringsdagen. Sporlogg og GPS punkt er
vist i Kartbilag 2 og tabell 20. Denne fjellsiden var grei å få oversikt over fra motsatt side av

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

101/113

Oppdrag: 16041 Sogndal – Skredfarekartlegging av utvalgte områder
Rapport: Faresoner for skred i bratt terreng
Dokument nr.: 16041-01-2. Dato: 2017-02-26

dalen, fra helikopter og fra flyfoto og kart. Det ble derfor brukt begrenset med tid på bakken
under befaringen.

Tabell 20: Utvalgte GPS punkt for Bergi. For plassering av punktene, se Kartbilag 2.
Punkt
VP 80

Kommentar
Bekk med lite vannføring og materialtransport

10.1.2 Terrengmodell
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m
generert fra høyoppløste LiDAR-data. Kart med terrenghelning er vist i Kartbilag 1.

10.2 Beskrivelse av området
10.2.1 Topografi
Det vurderte området med tilstøtende skråning ligger helt nederst i Sogndalsdalen, i den
sørvendte dalsiden nordvest for Sogndal sentrum (Figur 47).

Skjeggen

Bjellastølen
Bergi

Gorvin

Haug

Bjella
Figur 47: Kartleggingsområdet Bergi sett fra motsatt dalside.

Nederst er terrenghelningen i hovedsak slakere enn 20° (Kartbilag 1). Ved kote 200 blir
terrenghelningsvinkelen brattere, hovedsakelig 20-40°, med enkelte skrenter på mellom 5 og
15 meters høyde. Vestlige deler av kartleggingsområdet er gjennomgående slakere enn de
østlige deler (Figur 48). Over Bjellastølen forsetter terrenget slakt innover mot
Brendemyrane og mot Skjeggen 738 moh. og Nuken 919 moh.
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Haug
Figur 48: Kartleggingsområdet ved gårdsbruket Haug.

10.2.2 Geologi
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (Bryhni, 2002), og består av et
skyvedekke hovedsakelig med gneis fra Jotun-Valdresdekkekomplekset som stedvis er
strengt båndet mylonittgneis. Foliasjonenes strøk er SV-NØ nesten normalt på dalsiden, og
med et SØ fall på mellom 25 og 30 grader. Like vest for området er en skyvegrense mot
underliggende glimmerskifer i Fortun-Vangsdekket.
Ifølge kvartærgeologisk kart M 1:20 000 fra NGU kartblad Sogndal (Sønstegaard, 1986),
ligger området i en dalside med et generelt tynt morenedekke (Figur 49). Nedre halvdel av
dalsida er morenemassene tykkere og stedvis av betydelig mektighet. Under kote 130, marin
grense, består løsmassene av breelvavsetninger. Det er marine sedimenter i nedre del av
kartleggingsområdet (Figur 49).
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Figur 49: Løsmassedekke i kartleggingsområdet Bergi (lilla stiplet linje). Marin grense angitt
med blå linje. Fra www.ngu.no.

10.2.3 Vegetasjon
Nesten hele dalsida er dekket av sammenhengende blandingsskog med høy bonitet (Figur
48). De nedre deler av kartleggingsområdet er grasdekt innmark. Det er også enkelte
plantefelt med gran oppover dalsida, hovedsakelig i to avlange felt. I følge flyfoto ble et
plantefelt i vestlige deler av området på ca. 0,3 km2 ble hogd mellom 2010 og 2014. Over
kote 625 blir den høyere vegetasjonen mer åpen, og er helt fraværende over kote 850.
Skogen er velutviklet og har få eller ingen tegn til skredskader. Eldste tilgjengelige webflyfoto er fra 2006. Ved kote 700 begynner en verneskoggrense som strekker seg inn over
Brendemyrane og mot Nuken (NIBIO, 2016).
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10.2.4 Avrenning
I dalsiden over kartleggingsområdet er det kun moderate nedbørsfelt med mindre bekker
som nesten går tørre om sommeren. I følge NVE lavvannsapplikasjon, NEVINA, er de to
avgrensende nedbørfeltene på til sammen 1,62 km2 (NVE, 2016b). Det ene dreneringsløpet
har sitt kildeområde nordøst for Bjellastølen og følger ravinen mot Gorvin (Figur 46). Det
vestre dreneringsområdet passerer igjennom et myrområde ved Bjellastølen der det deler
seg i to løp – det største ned en ravine i vest og det andre ned et mindre dreneringsløp ned
dalsiden før det dreier mot øst og ender ved Gorvin. Under befaringen så det ut til å være
minimalt med materialtransport under dagens dreneringsregime.
10.2.5 Registrerte skredhendelser
I NVE atlas er det ikke registrert skredhendelser i kartleggingsområdet. Skredhendelsene vist
for kartleggingsområdet Stedje-Skjeldestad i avsnitt 6.2.5 side 66 (Tabell 12) og Kartbilag 2,
er representative for kartleggingsområdet Bergi.
10.2.6 Tidligere vurderinger
Vi kjenner til to rapporter som beskriver forhold helt eller delvis innenfor
kartleggingsområdet. Det ene er en kartlegging utført av Multiconsult med faresoner for
steinsprang som dimensjonerende skredtype (Philainen, 2014). Disse strekker seg noe inn på
sørøstlig del av Bergi-området. Våre faresoner stemmer ikke overens med de utarbeidet av
Multiconsult i området som overlapper.
COWI (Nes og Henriksen, 2014) har utarbeidet en skredfarevurdering øst i området som
konkluderer med en skredfare < 1/1000 i et smalt område mellom kote 130 og 190 (Gnr/Bnr
23/40). Konklusjonen stemmer med vår vurdering.
10.2.7 Geomorfologiske tolkninger og observasjoner
En ravine løper fra sørenden av Brendemyrane og svakt diagonalt mot sørvest ned gjennom
kartleggingsområdet og ender 200 meter nord for Gorvin (Kartbilag 2). Ravinen munner ut i
en svak antydning til vifteform med flere inaktive og ett aktivt dreneringsløp. Enda en ravine
løper nordøst-sørvest i nordøstre del av kartleggingsområdet. Et mindre definert
dreneringsløp med et lite nedslagsfelt løper i fallinjen fra myra vest for Kjørrdalane (kote
649), og ned mot Gnr/Bnr 23/122/5 der den ender i en liten men veldefinert vifteformet
avsetning ved kote 140.
Det er begrenset med urmasser under skrenter, men flere større kantede blokker lenger ned
i området. Vi er usikre på hvordan disse ble transportert frem til der de ligger, men
steinsprang fra fjellsiden ovenfor er en av mulighetene.
De nedre delene av kartleggingsområdet er preget av veldefinerte løsmasseterrasser.
Enkelte steder er disse markant erodert vekk i ulik bredde.
10.2.8 Aktsomhetsområder
Bergi er delvis dekket av aktsomhetssoner for steinsprang, flomskred og snøskred, samt
NGI’s kombinerte snø- og steinskreddsoner (NVE, 2016a).
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10.2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Eneste sikringstiltak med relevans for dette kartleggingsområdet er en 225 meter lang
elveforbygning/plastring langs nedre deler av Kvålsgrovi rett nedstrøms og sør for
områdeavgrensningen (NVE, 2016a). Det er lite annen informasjon om tiltaket enn at det er
bygd i 1992. En kan anta at årsaken til byggingen er erosjon langs sidene av dreneringsløpet
og erosjons- og transportpotensiale ved flomvannføring.

10.3 Vurdering av skredfare
10.3.1 Snøskred
Deler av dalsiden ovenfor det vurderte området er brattere enn 30°, og den er svakt
horisontalkonkav (Kartbilag 1). Det er derfor potensielle utløsningsområder for snøskred i
området. Flere faktorer gjør at vi vurderer sannsynligheten som utløsning av snøskred som
begrenset:
-

-

Ingen tegn etter tidligere snøskred er observert og registrert.
Velutviklet skog i deler av terrenget brattere enn 30°.
Potensielle utløsningsområder er vendt mot sør og sørvest. Det kan derfor være en
del solinnstråling. Det betyr kortere sesong med snø på bakken, og mindre
sannsynlighet for vedvarende svake lag. Begge deler reduserer sannsynligheten for
snøskred i forhold til terreng vendt mot nord.
Nedbørførende og fremherskende vindretning legger ikke snø inn i fjellsiden.

Samlet vurderer vi snøskred kan utløses, men under dagens forhold er årlig sannsynlighet
svært liten, kanskje i størrelsesorden 1/5000.
Skogen i de bratte delene av fjellsiden har stor betydning for utstrekningen av faresonene.
Skogen bør derfor bevares, og ikke avvirkes i sammenhengende skråningsparallelle belter
slik plantefeltene og eiendomsteigene fremstår. Plantefeltet som ble sluttavvirket mellom
2006 og 2010, ligger i den slakeste delen av området Der hoveddelen av området er slakere
enn 25° uten potensielle utløsningsområder på oversiden, og påvirker derfor
sannsynligheten for snøskred i liten grad.
10.3.2 Sørpeskred
Sørpeskred er kjent i nærheten av dette området. Potensielle utløsningsområder for
sørpeskred er myrområdene ovenfor fjellsiden, blant annet Brennemyrane (Kartbilag 4).
Dokumenterte hendelser i forholdsvis nær historisk tid under sammenlignbare myrområder,
drenerings- og terrengforhold i blant annet Sogndalsdalen og Øvstedalen illustrerer dette.
Flomskredhendelsene på Stedjeåsen kan ha startet som sørpeskred med betydelig
medrivning av løsmasse underveis (avsnitt 6.3.2). Mest sannsynlige skredløp er illustrert i
Kartbilag 2.
10.3.2.1 Beregninger
Det er utført beregninger av mulig skredutbredelse med RAMMS, som beskrevet i avsnitt
1.7.4 side 13. Resultatene er beskrevet nedenfor, sammen med løsmasseskred.
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10.3.3 Løsmasseskred
Løsmasseskred er godt kjent i nedre del av Sogndalsdalen (Tabell 12), men det er ikke
registrert hendelser i kartleggingsområdet. Forholdene her er allikevel relativt lik de i
kartleggingsområde Stedje-Skjeldestad. Siden terrenget generelt er litt slakere her enn ved
Stedje og det er færre spor etter tidligere hendelser, antar vi at sannsynligheten for
løsmasseskred er lavere her enn ved Stedje.
Eventuelle løsmasseskred kan utløses fra brattere områder med løsmassedekke. Steinsprang
kan være medvirkende årsak til løsmasseskred. Skred som starter som sørpeskred kan rive
med seg løsmasser nedover, og fremstå som løsmasseskred nederst i fjellsiden. Skredmasser
vil hovedsakelig følge forsenkninger i terrenget.
10.3.3.1 Beregninger
Det er utført beregninger med RAMMS som beskrevet i avsnitt 1.7.4 side 13. Eksempel på
beregningene er vist i Kartbilag 4. Skredmasser fra utløsningsområdene for sørpeskred følger
forsenkningene ned mot Bjella, Gorvin og boligene ved Gnr/Bnr/Fnr 23/123/1. Når
beregningene utføres med stor mobilitet i massene, som før sørpeskred, er utbredelsen
langt ned i boligfeltet nedenfor Dalavegen.
10.3.4 Skred i fast fjell
I nordøstlige deler av området er det veldefinerte brattskrenter som er potensielle
kildeområder for steinsprang (Kartbilag 2). Den største skrenten ligger i øvre del av ravinen
ovenfor Gorvin (Figur 50). I den nedre delen av fjellsiden er kildeområdene mer diffuse med
bratt løsmassedekke med mulighet for remobilisering av blokker, og mindre skrenter.
10.3.4.1 Beregninger
I COWI rapporten (Nes og Henriksen, 2014), er det utført beregninger for steinsprang med
RocFall. Beregningene er utført for Gnr/Bnr 23/40 med utgangspunkt i kildeområdene rundt
kote 400, med blokker på 10 m3. Beregningene viser at blokker ikke når frem til bebyggelsen.
Vi antar at rekkevidden på steinblokker videre vestover i fjellsiden forblir lik der
terrenghelningene er omtrent like. Ovenfor Gorvin vil rekkevidden trolig avta på grunn av at
slakere terreng.
Det mer diffuse kildeområdet nedenfor de veldefinerte skrenter i kote 400 kan også gi utfall
av blokker, men sannsynligheten vi være lavere enn fra den veldefinerte skrenten. Vi
forventer derfor at sannsynlighet for steinsprang ved bebyggelsen reduseres vestover i
kartleggingsområdet.
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Skrent

Søkk
Figur 50: En del av den høyeste skrenten i fjellsiden Bergi. Det ble ikke observert tegn etter
ferske utfall.

10.3.5 Faresoner for skred
Faresoner for skred er vist i Kartbilag 6. Området har flere dimensjonerende skredtyper.
Langs definerte dreneringsveier og ved utløpet av disse, er vannrelaterte skred (sørpeskred
og flomskred) dimensjonerende. Det er vannrelaterte skred som har størst sannsynlighet i
bebygde områder. Nedenfor den østlige delen av fjellsiden er steinsprang dimensjonerende
mellom dreneringsveiene.
10.3.6 Forutsetninger for faresonene
Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av snø- og
løsmasseskred. Vi anbefaler derfor regulering av skogsdrift i området vist i Kartbilag 6.
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10.3.7 Mulighet for å redusere faresonene
Der dimensjonerende skredtype er vannrelaterte skred, kan det etableres ledevoller. Dette
er trolig ikke mulig i den sørøstlige delen av kartleggingsområdet, øst for Haug, på grunn av
eksisterende bebyggelse, som vil få økt sannsynlighet for skred. Ved Bjella og Gorvin kan
ledevoller være en mulighet sikringsløsning på grunn av begrenset eksisterende bebyggelse.
I områder der steinsprang er dimensjonerende skredtype, kan man utføre rensk eller sikring i
kildeområdene, eller etablere fangvoller eller steinspranggjerder.
Dersom slike tiltak er aktuelle, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i
forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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