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Sammendrag og konklusjon

Rapporten omfatter vurdering av skredfare for definert areal ved gbnr 352/7 m.fl. ved
Allmenningen i Kinn kommune. Arealet ligger mellom kote 0 - 15, i en sørvendt side, hvor
influensarealet mot nord strekker seg opp til kote 200.
Siden er, ut fra helningen, disponert for snøskred og steinsprang.
Modellert aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred influerer tiltaksarealet.
Fra modellert aktsomhetsområde, klimaanalyse og feltbefaring er steinsprang vurdert som
dimensjonerende fare.
Gitt sidens geografiske orientering, topografi, klimatiske forhold og vegetasjon vurderes
sannsynlighet for snøskred som svært liten.
Siden er sørvendt og ligger i lo for nedbørsførende vinder fra SV. Løsneområdet ligger fra
100 til 200 moh, og nedbøren i denne høyden kommer vesentlig som regn gjennom vinteren –
i et snøfattig område. Løsnearealet er steilt og snø vil rutsje ned siden fortløpende.
Der er ingen skredløp definert i siden, ingen konkave former for akkumulering av større
snømengder eller konvekse former som vil danne strekk og gi utløp av flakskred.
Modellerte utløp av steinsprang viser topografiske trekk som styrer utløpene, med
akkumulerer i det terrasserte terrenget høyt i siden. Ingen synlige aktive erosjonspunkt i
fjellet. Utløp i skjæringen langs Rv 15, vil stoppe i veibanen.
Ingen historikk som dokumenterer skred mot det vurderte arealet.
Konklusjonen bygger på vurdering av aktsomhetskart snøskred, aktsomhetskart steinsprang,
aktsomhetskart for jord- og flomskred, løsmassekart, bratthetskart/ topografisk kart, DTM
skyggerelieff, ortofoto, egne bilder, geofaglig besiktigelse og lokal historikk.
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Nominell årlig sannsynlighet for snøskred, steinsprang mot det vurderte arealet, samt en
hendelse knyttet til jord- og flomskred, med en intensitet som kan medføre fare for liv og
helse eller større materielle skader, vurderes som mindre enn 1/100.
Det vurderte arealet ved gbnr 352/7 m.fl. ved Allmenningen i Kinn kommune møter kravene
for klasse S1 i TEK 17 § 7-3.

GEO Breiteig AS 15.06.2022

Geolog/cand. Scient
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1.

Innledning

På oppdrag fra Nordvestvinduet Eiendom AS er det utført vurdering av skredfare for definert
areal ved gbnr 352/7 m.fl. ved Allmenningen i Kinn kommune. Vurderingen er gjort for
bygging av vei til varetransport iht. krav til sikkerhetsklasse S1 gitt i § 7-3 til TEK 17.
Aktsomhetskart (SkredAtlas) snøskred viser det vurderte arealet i modellert
aktsomhetsområde.
Aktsomhetskart (SkredAtlas) for steinsprang viser østlige margin av arealet innenfor
modellert aktsomhetsområde.
Aktsomhetskart jord- og flomskred (SkredAtlas) viser arealet utenfor modellert
aktsomhetsområde.
Aktsomhetskartene er automatisk generert ut fra en grov terrengmodell - uten å ta
hensyn til vegetasjon og uten verifisering i felt.
Utløpsarealene kan i de aller fleste tilfeller vesentlig reduseres ved nærmere
kartstudier og feltobservasjoner.
Rapporten verifiserer potensiell fare for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred.
Arealet ligger under marin grense. Grunnforholdene er vurdert og dokumentert av annet
eksternt firma og er ikke del av denne rapporten.
Det er gjennomført kartanalyse og terrenganalyse på kart og satellittdata. I tillegg er det
gjennomført detaljert terrengstudie på DTM skyggerelieff.
I arbeidet inngår kunnskap fra lokal kjentmann.

Figur 1 Kartutsnitt med lokalisering av Allmenningen i Kinn kommune (Kartverket)
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Figur 2 Lokasjon med influensareal ved gbnr 352/7 m.fl. i Kinn kommune. (Kartverket)

Figur 3 Lokasjon med influensareal – ortofoto (Kartverket)
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Figur 4 Privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr 352/7 m.fl. Vurderingen omfatter
østlige del av planarealet markert med sort omriss. Tidligere vurdering dokumentert i NVE
rapport dekker den delen av planarealet som ligger vest for punkt 1, men har dynamiske
modelleringer som viser modeller østover til punkt 2. I praksis er hele området som inngår i
arealet til vei KV2 dekket av dynamiske modelleringer. Området øst for punkt 2 ved
Allmenningsklubben er ikke dekket av tidligere modelleringer.

1.1 Utførte befaringer
Det er utført befaring på eiendommen 25.05.2022.

1.2 Krav til sikkerhet mot skred
Ved regulering og bygging i skredfareområder er krav til sikkerhet gitt i Byggteknisk forskrift
(TEK 17) § 7-3 med hjemmel i plan- og bygningsloven (Pbl.) §28-1 og §29-5. Pbl. §28-1
stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare for tiltak, samt at tiltaket ikke medfører
naturfare for andre.
Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sin
Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng, versjonsdato 12.11.2020, og
Retningslinjer nr. 2/2011, som omhandler forhold rundt Flaum- og skredfare i arealplaner.
Vurderingen omfatter krav for sikkerhetsklasse S1 gitt i § 7-3 til TEK 17.
Eksempler for bestemmelse av sikkerhetsklasse er beskrevet i TEK 17.
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Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde
Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet
S1

liten

1/100

S2

middels

1/1000

S3

stor

1/5000

TEK 17, veileder: Tilfredsstillende sikkerhet mot skred er angitt som en største nominell årlig
sannsynlighet for skred. Sannsynligheten i tabellen angir den årlige sannsynligheten for
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse
og/eller større materielle skader. Dette innebærer at en for de fleste skredtyper kan redusere
utløpsområdet i forhold til det maksimale utløp til skred med den aktuelle sannsynligheten.

2. Gbnr 352/7 m.fl. i Kinn kommune.
2.1 Topografi
Det vurderte arealet ligger langs Rv 15 på gbnr 352/7 m.fl. ved Allmenningen i Kinn
kommune mellom kote 0 og 15, i sørvendt side, hvor influensarealet mot nord strekker seg
opp til kote 200. Siden har hylle/terrassepreg med helningsgradient som faller mot vest.
Det er ingen bebyggelse innenfor området. Tilnærmet hele området er berørt av NVE sine
aktsomhetssoner for snøskred, og de siste 70 meter i østlige margin ligger i nedre margin av
modellert utløp for steinsprang
Siden er, ut fra helningen, disponert for både jordskred, snøskred og steinsprang.
Sammenholder en informasjon fra grunnkart med helningskart og skyggekart, er
influensarealet i sidene definert ut fra steinsprang som dimensjonerende fare.

Figur 5 Ortofoto med høydekurver (Høydedata, Kartverket).
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Figur 6 Helningskart snøskred (NVE/Kartverket) viser bratthet av terrenget for hvert punkt i
datasettet i forhold til nabopunktene. Kartet viser bratt terreng over 27o, der det er potensiell
fare for snøskred. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å definere
løsneområder for skred. Helningskart snøskred er modellert ut fra en høydemodell med 25x25
meter. Dette gir nøyaktighet tilsvarende 1:50 000. Kartet har en detaljgrad som er nyttig i
vurdering av områder utsatt for snøskred, da detaljerte terrengmodeller kan være misvisende i
områder med mye snø, hvor snømengdene glatter ut terrenget ved snømengder som ligger til
grunn ved de årlige gjentakelsesintervallene i skredfareutredninger.
Da aktsomhetskartene og NGI sitt aktsomhetsområdekart har lav oppløsning med lav
posisjonell- og tematisk nøyaktighet, er studie av bratthetskart på ortofoto nyttig for å få økt
forståelse av løsneområders utbredelse.

2.2 Digital terrengmodell (DTM)
Høydedata DTM 10 m tilgjengelig på www.hoydedata.no

Figur 7 DTM skyggerelieff over vurdert areal (Kartverket). Skyggekart gir god oversikt over
geomorfologiske trekk i området. Skyggekart er en visningsmåte som gir et relieffkart av
terrenget og er svært nyttige i geologiske skredkartlegginger for å avgrense løsneområder,
skredbaner og skredavsetninger. Kartet viser et hylle/terrassepreget landskapet.
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Figur 8 DTM skyggerelieff med koter (Kartverket) Skyggekart i kombinasjon med koter gir
god oversikt over topografiske trekk. Topografien har stor innvirkning på hvilke typer skred
som kan forekomme og på frekvens. Helning og terrengform er vesentlige faktorer for å
definere utstrekningen av skred. Skred løses oftest ut der det er stor ansamling av vann og
snø, dvs. i konkave terrengformer som f.eks. skåler og forsenkninger.

Figur 9 DTM terrenghelning i grader (Høydedata). Influensarealet viser helninger mellom 25o
– 30o de første meterne opp fra Rv 15. Midtpartiet av influensarealet flater ut med helninger
mellom 10o og 25o. Fra midtpartiet og oppover mot toppen av influensarealet skifter terrenget
mellom 25o – 30o og områder med 60o og 90o.
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2.3 Geologi, geomorfologi og avrenning
2.3.1 Bergart

Figur 10 Bergrunnskart (NGU) viser det vurderte arealet i et massivt gneisområde - granittisk
til diorittisk gneis. Karakteristisk for bergarten er at den har stor styrke og kan stå som bratte,
til dels nær vertikale fjellsider.
Berget i øvre del av influensarealet er tydelig oppsprukket, med stedvis stor avstand mellom
sprekkesettene. Et sprekkesett langs foliasjonen faller slakt innover i skråningen. To andre
sprekkesett er tilnærmet vertikale.

2.3.2 Løsmasser
Kvartærgeologiske kart beskriver løsmassedekket og gir informasjon om bl.a. type og
mektighet av løsmasser og overflateformer (blant annet eldre skredløp og
skredavsetninger). Type løsmasser gir indikasjon om stabiliteten. Stor løsmassetykkelse
indikerer mulighet for store skred med lengre utløp.

Figur
11 Løsmassekart/ kvartærgeologiske kart 1:250 000 (NGU)
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Det vurderte arealet ligger i område med bart fjell stedvis med tynt dekke. Arealet ligger
under marin grense.

Figur 12 Modellert marin grense

2.3.3 Avrenning

Figur 13 Elvenett (SkredAtlas) Ingen elver eller bekker som influerer arealet er kartlaget eller
observert under feltbefaring.
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2.4 Ortofoto

Figur 14 Lokasjon - ortofoto – perspektiv mot vest (Google kartdata@2020)
Bildet gir oversikt over vegetasjon i influensarealet i løsneareal for snøskred. Fotoet viser det
øst -vest orienterte søkket på nedsiden av den bratte skrenten øverst i siden. Et flatere parti
med vestlig fall ligger på nedsiden av søkket, og går igjen over i et noe brattere parti ned mot
kraftgaten, hvor terrenget igjen flater ut før det igjen blir brattere de siste meterne ned mot Rv
15.

Figur 15 Lokasjon - ortofoto – perspektiv mot nord-øst (Google kartdata@2020). Fotoet viser
det terrasserte terrenget med søkket på nedsiden av den bratte skrenten øverst i siden
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Figur 16 Lokasjon - ortofoto – perspektiv mot sør (Google kartdata@2020).

2.5 InSAR Norge
InSAR er en forkortelse for Interferometrisk syntetisk apertur-radar, også kalt
radarinterferometri. Det er en metode som brukes til å måle bevegelser i landskapet. Ved hjelp
av nye radardata og avanserte algoritmer kan man bestemme millimeterskala bevegelser i for
eksempel byområder med innsynkning eller ustabile skråninger i terrenget.
InSAR-teknikker er nyttige verktøy for å kunne estimere størrelsen på forflytning i et skred,
særlig hvis skredområdet er av stor størrelse.
InSAR er en presis og kostnadseffektiv måte å få kvantifisert størrelsen på forflytninger uten å
sette ut avansert geoteknisk måleutstyr eller utføre dyrt feltarbeid.

Figur 17 Registrerte
bevegelser ved det vurderte arealet ved Allmenningen i perioden 14. august 2015 til 6. juni
2019. Grønne punkter indikerer ingen eller liten bevegelse, mens gule-røde punkter indikerer
områder med bevegelse på omkring 0,5 cm/år.
Ingen bevegelser som indikerer større massebevegelser er registrert i influensarealet.
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2.6 Klima
Lokaliteten ligger i et område med markert vestlandsk kystklima og er sterkt dominert av
mildvær gjennom vinteren - middeltemperaturen på 2-4 o C. Dominerende vindretning er fra
S-SV, men også vinder fra Ø-NØ. Prognoser for fremtidig klimaprofil for området indikerer
mer nedbør og høyere temperatur.
Figurer og vurderinger i klimaanalysen er hentet fra NVE rapport Skredfarekartlegging i
Vågsøy kommune (9), hvor den ene lokasjonen - Allmenningen – grenser til det vurderte
arealet ved gbnr 352/7 m.fl.
Det er gjort analyser av klima i Vågsøy kommune som grunnlag for å vurdere hvilke
værforhold som kan bidra til å utløse skred. De meteorologiske stasjonene som er
benyttet som datagrunnlag er vist i tabell 1 og figur 2. Data fra stasjonen er hentet fra
Meteorologisk institutt

Figur 18: Meteorologiske stasjoner i Vågsøy kommune som er benyttet i klimaanalyse

Side 15 av 33

Normaler
Temperatur Vågsøy har et relativt mildt klima, med årsmiddeltemperatur på 7,1°C for
stasjonen Kråkenes [6]. Vinterstid ligger middeltemperaturen på ca. 2-4°C, mens den på
sommerstid er om lag 11-13°C (figur 3). Stasjonen Kråkenes ligger helt ytterst i havgapet.
For stasjonen Måløy som ligger litt lenger inne i landet finnes det kun interpolerte data for
den aktuelle normalperioden. Disse viser en noe lavere årsmiddeltemperatur på 6,7°C, og at
det spesielt om vinteren kan være noe kaldere, med middeltemperatur på rundt 1°C i januar
og februar. Sommeren er også noe varmere her, noe som er naturlig med tanke på avstanden
fra havet, som vil opptre som varmemagasin gjennom året. For øvrig er temperaturtrenden
gjennom året ganske lik for målestasjonene.

Figur 19 Månedsnormaler for middeltemperatur i normalperioden 1961-1990 for stasjonene
Kråkenes og Måløy [6]. *For stasjonen Måløy er dataene interpolerte

Nedbør
Klimaet i Vågsøy kommune er relativt fuktig, men med store lokale variasjoner [6].
Årsmiddelnedbøren for stasjonen Kråkenes er 1280 mm, mens det for stasjonen Ulvesund er
2358 mm, nesten det dobbelte (Tabell 2). Dette er for så vidt naturlig, i og med at stasjonen
Kråkenes ligger ytterst mot havet, før skyer som kommer innover møter på noe særlig
topografiske hindringer. Når skyer kommer lenger inn i landet presses de oppover, og det
kommer mer nedbør. Dataene viser altså at det kan være store lokale variasjoner i nedbøren i
kommunen. Dataene fra stasjonen Ulvesund vurderes å være mest representative for de fleste
av områdene som er vurdert i denne rapporten. Figur 4 viser at det normalt kommer nedbør
gjennom hele året, men betydelig mest på høsten.
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Tabell 2. Nedbørsdata for enkelte av stasjonene i området

Figur 20: Månedsnormaler for nedbør i normalperioden 1961-1990 for stasjonene Kråkenes,
Ulvesund og Måløy. For stasjonen Måløy er dataene interpolert.
Snødybde
Snømålinger for stasjonene Ulvesund og Refvik viser at maksimal snødybde for disse
stasjonen er henholdsvis 70 og 82 cm (tabell 2). Videre viser interpolerte data for kommunen
at gjennomsnittlig årsmaksimum for snødybde i normalperioden 1971-2000 var 25-50 cm i de
lavereliggende delene av kommunen og 50-100 cm i de høyereliggende områdene.
Vind
For stasjonen Kråkenes viser vinddata [6] at det blåser mye, spesielt fra sørlig og sørsørvestlig sektor (figur 5). Om lag 10 % av vinden som er målt i perioden 1993-2015 på
stasjonen består av sterke vinder i kuling, storm og orkan styrke, også dette primært fra sørlig
og sør-sørvestlig sektor. Videre viser dataene at det sjelden er vindstille, kun 4 % av tiden.
Det bemerkes at Kråkenes er et vindutsatt sted, og at det trolig vil være store lokale
variasjoner i kommunen som følge av topografiske forhold.
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Figur 21 Vindrosen med frekvensfordeling av vind fpr stasjonen Kråkenes.
Dataene viser nedbørsførende vindretning hovedsakelig fra sørvest til vest, men vind fra øst
som flytter snø kan også forekomme. Framherskende vindretning er fra sør/sør-vest. Fjellsider
som ligger i le for vind fra sør/sør-vest er dermed mest utsatt for snøskred.
Returperioder for ekstremnedbør
Det er innhentet data fra Meteorologisk institutt for statistisk analyse av ekstremnedbør for
ulike sesonger fra aktuelle meteorologiske stasjoner (Tabell 3 og Tabell 4). Dataene viser at
forventet 1-døgnsnedbør med returperiode 100 år er i størrelsesordenen 88-160 mm for de
ulike målestasjonene. Dette stemmer greit overens med maksimale, målte verdier for 1 døgn,
som ligger i størrelsesordenen 80-126 mm (tabell 2). For 1- døgns nedbør med returperiode
1000 år er forventet nedbør i størrelsesordenen 112-213 mm. Den påregnelige, maksimale 1døgnsnedbøren (PMP) for stasjonene er i størrelsesordenen 245-435 mm. For 3-døgnsnedbør
med returperiode 100 år er forventet nedbør i størrelsesordenen 112- 250 mm. For 3døgnsnedbør med returperiode 1000 år er forventet nedbør i størrelsesordenen 138-321 mm.
Den påregnelige, maksimale 3-døgnsnedbøren (PMP) for stasjonene er i størrelsesordenen
298-675 mm. Det vises tydelig av dataene at det er store lokale forskjeller for nedbør og for
størsteparten av de kartlagte områdene er det nok de høyeste verdiene (fra målestasjonen
UIvesund) som er mest representative, da denne ligger nærmest.
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Tabell 3: Forventet 1-døgnsnedbør med ulike returperioder for tre målestasjoner i Vågsøy
kommune.

Tabell 4: Forventet 3-døgnsnedbør med ulike returperioder for tre målestasjoner i Vågsøy
kommune
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Figur 22 Årsmaksimum snødybde (mm) for normalperioden 1971-2000 (NVE SeNorge)

Figur 23 Normal årstemperatur i lufta (i ºC) for normalperioden 1971-2000. (NVE SeNorge)
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2.7 Skredhistorikk

Figur 24 Historisk bilde 1968. (Norkart)
Det er ikke registrert historiske skred mot det vurderte arealet i SkredAtlas sin skreddatabase.
Lokalbefolkningen kjenner ikke til at det har forekommet snøskred eller steinsprang mot det
vurderte arealet.
Ingen spor etter skredbaner/fonnefar vises på historiske foto eller i terrenget. Noe ur er
observert under den bratte skrenten øverst i siden. Og noen spredte blokker ligger i terrenget
nedover i siden, ned mot nivå med kraftgaten. Vanskelig å sei om blokker stammer fra utløp
eller som flyttblokker fra isen.

Figur 25 Ortofoto (Google kartdata@2020)
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2.8 Tidligere skredfarevurderinger i området
GEO Breiteig kjenner ikke til tidligere skredfarevurderinger for det vurderte arealet.
Tilgrensende areal i Allmenningen er tidligere vurdert og dokumentert i NVE - Rapport nr 362017 Skredfarekartlegging i Vågsøy kommune (9)

2.9 Sikringstiltak
Statens vegvesen har sikret skrenten på oppsiden av Rv 15 som inngår i influensarealet på
oppsiden av det vurderte arealet.

2.10 Skog og vegetasjon
Trær hindrer ikke bare skred ved å fungere som barriere. Tilstedeværelse av trær vil nemlig
kunne endre snøegenskapene slik at sannsynligheten for utløsning av snøskred blir redusert.
Mye av nedbøren som kommer som snø, legger seg først på greinene før de faller ned på
bakken – men da som snøklumper, smelteomvandlet snø eller smeltevann. Dette vil blant
annet kunne redusere sannsynligheten for en lagdeling i snødekket som kan gi flakskred.
Husk likevel at denne effekten av «mellomlagring» på greinene, minker med økende
nedbørsmengde siden greinenes makskapasitet kan overskrides. For eksempel vil store 1- til
3-dagers nysnømengder redusere skogseffekten til bare en støtteeffekt av snødekkene.
I tillegg til «mellomlagringseffekten» vil trær også kunne gjøre at vind får mindre tak på øvre
deler av snødekket og muligheten for flakdannelse vil dermed reduseres. (NVE veileder)
Vegetasjon kan påvirke utløsing av steinsprang, f.eks. ved forvitring og oppsprekking.
Steinsprangblokker kan også rives ut ved rotvelt. Røtter kan også fungere som støtte og
forankring for løse blokker, og virke stabiliserende for utfall av steinsprang.
Skog påvirker også utløpslengdene til steinsprang. Sannsynligheten for at blokkene treffer
stammer og at stammene er så grove at de tar opp en stor del av energien, er avgjørende for
effekten av vernskog.
I dag vokser skogen tettere og høyere opp i fjellsidene som følge av redusert beitetrykk,
redusert skogshogst og mildere klima. Dette har ført til endring i skredforholdene mange
steder de senere 50 til 100 år.

Figur 26 Øvre og nedre deler av influensarealet har høy kronedekning. Midtpartiet har lav
kronedekning.(NIBIO/Kilden)
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Figur 27 Vegetasjon består av tett furuskog som dekker det meste av influensarealet på
nedsiden av kraft-gaten, med tett kronedekning, dBH 20 – 40 cm og høyde signifikant over
dobbel ekstrem snødybde.
Midtpartiet av influensarealet er dekket av blandingsskog av løvskog og noe kraftig barskog.
Øvre deler av influensarealet er dekket av løvskog.

Figur 28 Tett og kraftig furuskog ned mot Rv 15 vil være en betydelig barriere i distale deler
av et utløp.
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Figur 29 Nedre dela av influensarealet på oppsiden av Rv 15. Utfall av blokker fra skjæringen
vil stoppe i veibanen.

Figur 30 Skrenten langs Rv 15 er godt sikret med bolter. Kun et par potensielle løse blokker
er observert. I begge tilfellene vil blokkene stoppe i grøften på oppsiden av veien.

2.11 Modeller og oppsett
For å estimere lengst mulige utløpsdistanse for snøskred og steinsprang er «Alfa – Beta»
metoden anvendt for de områder som ikke tidligere er dekket i NVE rapport (9). Vestlige del
av det vurderte arealet, som dekker hele området for tilkomstveien KV2, er dekket i NVE
rapport (9), ved RAMMS Avalanche for snøskred og RockyFor3D for steinsprang.
Det er ingen kjente skred i område som kan brukes til kalibrering av modellene.
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Alfa-Beta metoden

Figur 31 Skisse av alfa-beta metoden for å fastslå maksimalt skredutløp for snøskred. Fra
‘NVE Veileder: Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplanar. Vedlegg 2 til NVEs
retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplanar’ 2011.
Alfa – beta metoden består av en empirisk formel for å anslå den lengste utløpsdistansen ut
fra konstanter henta fra et profil av skredbanen (Derron, 2009, Leid & Kristensen, 2003,
McClung & Schaerer 2006). Formelen fastsett utløpsdistansen fra hellingsvinkelen alfa, α, og
punktet Beta, β, med formelen:
For snøskred:
For steinsprang:
Alpha, α, er lik siktevinkelen fra toppen av løsneområdet til skredets lengste ytterkant.
Beta, β, er siktevinkelen fra topp av løsneområdet til det punktet i skredbanen der hellinga er
10 ° for snøskred (Leid & Kristensen 2003), og 23 ° for steinsprang (Derron, 2009).
De teoretiske utløpsdistansene er kalkulert fra terrengprofil generert langs de mest
sannsynlige skredbanene identifisert under kartstudiet. Disse skredbanene følger vinkelrett på
høgdekotene fra teoretisk løsnepunkt.
Resultatet fra alfa-beta metoden gir bare den teoretiske maksimale utløpslengden og tar ikke
høyde for topografi, vegetasjon eller andre forhold som påvirker et skred.

Snøskred
NVE rapporten (9) konkluderer med at det er svært liten sannsynlighet for snøskred i området
ved Allmenningen.
Den vertikale skrenten i øvre del av skråningen vurderes å være for bratt til at det vil
løsne snøskred. Heller ingen andre steder i området vurderes snøskred å være en aktuell
skredtype.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området er mindre enn
1/5000.
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Steinsprang

Figur 32 Alfa/beta modellering av steinsprang fra området øst for Allmenningsklubben viser
korte utløp som stoppes i det terraserte terrenget under den øvre bratte skrenten, hvor
terrenget har fall mot vest.

Figur 33 Modellerte utløp av steinsprang viser hvordan de topografiskek trekkene styrer
utløpslengder (9). Det terraserte terrenget stopper uløp høyt i siden. Utløp langs skjæringen
langs Rv 15, vil stoppe i veibanen.
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Jordskred
I uren er det bratt nok til at masser kan løsne. Det er imidlertid ikke observert tegn på at
dette har skjedd. Selv om det skulle løsne mindre jord- eller flomskred vil både frekvens
og utløpslengde på slike være betydelig underordnet i forhold til steinsprang. (9)

2.12 Registreringskart

Figur 34 Registreingskart

Side 27 av 33

2.13 Skredfarevurdering
2.13.1 Steinsprang og steinskred

Figur 35 Aktsomhetskart steinskred (SkredAtlas) viser aktsomhetsareal på oppsiden av det
vurderte arealet. Østlige margin, merket blått felt, ligger i nedre margin av utløpsareal for
steinsprang med utløp fra midtre og øvre del av siden.

Figur 36 Alfa/beta modellering av steinsprang fra den bratte skrenten øverst i siden
akkumulerer i det terrasserte terrenget høyt i siden.
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Akkumuleringsnivå er sammenfallende med den dynamiske modelleringen (9) figur 33.
Utløp langs skjæringen langs Rv 15, vil stoppe i veibanen.
Steinsprang med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle
skader vurderes å ha en nominell årlig sannsynlighet som er mindre enn 1/100 for det vurderte
arealet.

2.13.2 Jordskred
Det er ikke modellert aktsomhetsareal for jord- eller flomskred i influensområdet.

Figur 37 Aktsomhetskart for jord- og flomskred (SkredAtlas) viser ingen aktsomhetsareal som
influerer det vurderte arealet.
NVE rapporten har vurdert området for jordskred og konkludert:
I uren er det bratt nok til at masser kan løsne. Det er imidlertid ikke observert tegn på at dette
har skjedd. Selv om det skulle løsne mindre jord- eller flomskred vil både frekvens og
utløpslengde på slike være betydelig underordnet i forhold til steinsprang.

2.13.3 Flomskred
Ikke relevant.

2.13.4 Sørpeskred
Ikke relevant.
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2.13.5 Snøskred
Gitt sidens beskaffenhet - topografi, ruhet og vegetasjon i form av tett kraftig skog, samt
klimatiske forhold vurderes sannsynlighet for snøskred som svært liten.
Der er ingen skredløp for snøskred definert i siden, ingen konkave former for akkumulering
større snømengder eller konvekse former som danner strekk og utløp av flakskred. Det finnes
ikke åpne areal hvor flakskred vil løse ut og opparbeide seg tilstrekkelig energi for å fortsette
gjennom den tette skogen nedover siden.

Figur 38 Aktsomhetskart snøskred- og steinsprang (NGI89) viser planarealet i
aktsomhetsarealet.

Figur 39 Aktsomhetskart snøskred- og steinsprang (NGI89) - ortofoto
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Figur 40 Aktsomhetskart snøskred (SkredAtlas) viser planarealet i nedre margin av
aktsomhetsarealet.

Figur 41 Aktsomhetskart snøskred (SkredAtlas) - ortofoto
Forutsetninger for snøskred er tilstrekkelig snø og bratt nok terreng. Snøskred utløses
vanligvis i terreng brattere enn 300 med en rekkevidde som gir siktevinkel 250– 350 fra utløp
til ende på skredbanen. Tørre skred går vanligvis noe lenger enn våte skred. Men de våte
skredene er langt mer ødeleggende.
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Ingen dokumentasjon (SkredAtlas) på historiske snøskred i influensområdet.
•
•
•
•

Det finnes begrenset med terrengformer som definerer akkumuleringsarealer.
Fjellsiden ligger i lo for de SV-nedbørsførende vindene
Det er ingen registrert historikk av skred i influensarealet
Det er tett skog i løsneområdet som minimerer skredfaren.

Basert på en utfyllende klimaanalyse, terrengstudier, feltbefaring og dynamiske modelleringer
konkluderer NVE rapport (9) med at det er liten sannsynlighet for snøskred i området;
Den vertikale skrenten i øvre del av skråningen vurderes å være for bratt til at det vil løsne
snøskred. Heller ingen andre steder i området vurderes snøskred å være en aktuell skredtype.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området er mindre enn
1/5000.
Vår vurdering av snøskredfaren i området, inkludert det vurderte arealet sammenfaller med
konklusjonen i NVE rapporten (9).
Snøskred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader
for arealet som er vurdert i denne rapporten har en nominell årlig sannsynlighet som er
signifikant mindre enn 1/100.

2.14 Stedspesifikk usikkerhet
Det vurderte arealet er så begrenset i areal og kompleksitet at stedspesifikk usikkerhet er lav.

3. Holdbarhet for skredfarevurderingen
Det ikke nødvendig med ytterligere vurderinger.
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