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Sammendrag 
På oppdrag fra Stranda Fjellgrend AS har NGI gjennomført en vurdering av skredfare 
for et reguleringsområde i Hevsdalen, Stranda. Hensikten med oppdraget er å finne ut 
om hyttefeltet har tilfredsstillende sikkerhet i forhold til kravene til sikkerhet beskrevet 
i TEK 17. 
 
Vurderingene er gjort på bakgrunn av observasjoner gjort under befaring gjennomført 
4. mai og 24. august 2018, klimaanalyser, kjennskap til området fra tidligere oppdrag og 
vår erfaring med skred fra lignende terrengforhold. 
 
Terrenget ligger til rette for utløsning av mindre snøskred med begrenset rekkevidde. 
Enkelte steder er det også fare for steinsprang fra skrenter. Bekken helt vest i området 
kan føre våte snøskred/sørpeskred. Vi har angitt faregrenser med nominell årlig 
sannsynlighet 1/1000 som tar utgangspunkt i dagens terreng- og vegetasjonsforhold på 
kartet sist i rapporten. 
 
Etablering av veier vil kunne redusere utbredelsen av faresonene. Vi kan utarbeide nye 
faresoner når endelig byggeplan med veier foreligger.  
 
Vurderingene er basert på dagens vegetasjonsforhold, og det er viktig at skogen skjøttes 
forsvarlig slik at den opprettholder sin verneeffekt. Dersom skogen blir borte vil 
skredfaren øke og utbredelsen av faresonene vil bli større. 
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1 Innledning 
NGI har på oppdrag fra Stranda Fjellgrend AS vurdert faren for skred for et regulerings-
område (nytt planlagt hyttefelt) i Hevsdalen, Strandafjellet (Figur 1). 
 

 
Figur 1 Oversiktskart med angivelse av hytteområdet med rød sirkel 

 
Bakgrunnen for henvendelsen er at deler av hytteområdet ligger innenfor aktsomhets-
områder for snøskred (Figur 2), aktsomhetsområder for snø- og steinskred (Figur 3) og 
så vidt innenfor aktsomhetskart for jord- og flomskred. Førstnevnte kart er utgitt av NVE 
og er automatisk generert basert på en grov terrengmodell (grid 25 m) uten å ta hensyn 
til skog eller klimaforhold og uten å ha bli sjekket i felt. Disse sonene er i hovedsak for 
konservative, og utstrekningen kan som regel reduseres ved nærmere vurderinger i felt. 
Aktsomhetsområdene for snø- og steinskred ble utgitt av NGI rundt 1990 og har 
gjennomgått feltbefaring. Sonene på disse kartene er derfor mer realistiske, men også 
for disse kan som regel utstrekningen av sonene reduseres ved mer detaljerte 
undersøkelser i felt. 
 
Vurderingene av skredfaren er basert på observasjoner gjort under befaringen som ble 
gjennomført 4. mai 2018 av Frode Sandersen fra NGI der Jan Arvid Berge fra Stranda 
Fjellgrend AS viste til rette og en ny befaring 24. august 2018 ved Hedda Breien, NGI. 
I tillegg har vi benyttet klimastatistikk, vår kjennskap til området fra tidligere oppdrag i 
nærområdet og vår generelle erfaring med skred fra lignende terreng- og klimaforhold 
andre steder i landet. 
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Hensikten med befaringen er å vurdere sikkerheten opp mot kravene beskrevet i TEK 
17. Hytter faller inn under sikkerhetsklasse S2, og for denne klassen skal ikke den 
nominelle årlige sannsynligheten for skred være større enn 1/1000. 
 

 
Figur 2 Aktsomhetssone snøskred (NVE). Reguleringsområdet er omtrentlig skissert. 
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Figur 3 Oversiktskart med faresoner for snø- og steinskred (NGI) 

 
1.1 Forbehold 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klima-
endringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i det tilgrensende området til 
planområdet, for eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, kan 
endre forutsetningene for vurderingene. Dette gjelder særlig i områder brattere enn 30°.  
 
Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i 
tillegg til kvantitative beregningsmetoder og kan generelt ikke oppfattes som endelige, 
men kan bli endret i lys av nye opplysninger og kunnskap. 
 
1.2 Tidligere rapporter 
NGI har utarbeidet to rapporter i nærområdet, og resultater fra disse er delvis benyttet i 
foreliggende rapport: 

 NGI rapport 20150093-01-R datert 2015-02-25 som omhandler skredfare i 
bekkeløpet vest for det aktuelle området 

 NGI teknisk notat 20160761-01-TN datert 2016-12-07 som beskriver skredfare 
for en hyttetomt som ligger sentralt innenfor det aktuelle hytteområdet (45/66) 
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2 Bakgrunn 

2.1 Historiske data 

Fjellområdene i Stranda er kjent for å være et område der terreng- og klimaforhold ligger 
til rette for utløsning av store snøskred. I følge den nasjonale skreddatabasen er det flere 
hendelser i fjellområdene knyttet opp mot snøskred utløst av skiløpere i nærheten av 
Strandafjellet skisenter. For et par år siden var det også et vannmettet snøskred som 
fulgte bekkeløpet vest i reguleringsområdet. 
 
2.2 Berggrunnskart 

I følge 1:250000 Berggrunnskart er det hovedsakelig diorittisk til granittisk gneis, 
migmatitt i det aktuelle området. Felles for disse bergartene er at det styrken til intakt 
bergartsmateriale er høy nok til at brudd i bratte skråninger ikke vil kunne forekomme 
med mindre det finnes svakheter i bergmassen. Slike svakheter finnes i form av sprekker 
og bruddsoner med høyere oppsprekkingsgrad (svakhetssoner). Orientering av sprekker 
i forhold til hverandre og i forhold til skråningen er avgjørende for om steinblokker kan 
løsne og hvor tett sprekkene står er avgjørende for størrelse av steinblokkene. 
 
2.3 Løsmassekart 

Løsmassedekket i området er preget av en humusdekke eller tynt torvdekke over berg-
grunn og morenemateriale. Løsmassedekket virker stabilt uten spor etter tidligere 
utglidninger. 
 
2.4 Klima 
Stranda kommune har et maritimt klima, med relativt milde vintre og temperaturer 
sjeldent under 0 °C ved havnivå, selv om det forekommer kalde vintre også nede i 
sentrum. Området er imidlertid alpint med høye fjelltopper på over 1700 moh hvor 
månedstemperaturene på vinteren er nede i -10 °C. Ved havnivå er årsmiddeltemperatur 
opp mot 6 °C, mens på 700-900 moh er årsmiddeltemperaturen 0.5-1.5 °C.  
 
Høyeste målte snøhøyde på klimastasjonen Stranda (217 moh) er 166 cm (1968). Med 
returperiode på 100 år er forventet snøhøyde 150 cm, ett døgnsnedbør 100 mm, ett døgns 
nysnøtilvekst 70 cm og tre døgns nysnøtilvekst 105 cm (Figur 4). 
 
Vindstasjonen 60240 Åkerneset 10 km sørøst for undersøkelsesområdet ligger på over 
1700 moh og er en god indikator for høydevind. Denne er også relativt ny, med tidsserier 
tilbake til 2011. Den ligger noe øst for toppen av fjellet, og kan derfor være noe skjermet 
for vindretninger fra vest/nordvest. Her er hovedvindretning fra sørvest (Figur 5). 
Nedbørførende vindretning, også ved lufttemperatur < 0 °C er også fra nordvest (Figur 
6). 
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Den aktuelle skråningen ligger nordvendt og i le for vind fra sørlig kant. Det betyr at det 
vanligvis ikke legger seg store snømengder i den aktuelle skråningen. 

 
Figur 4 Klimastatistikk fra Stranda 
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Figur 5: Vindroser for stasjonen 60240 Åkerneset 

 

 
Figur 6: Prosentfordeling av vindretninger (>5 m/s) ved nedbørshendelser (1-døgn nedbør > 10 
mm) til venstre og ved i tillegg lufttemperatur < 1 °C til høyre for 60240 Åkerneset  
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2.5 Topografi, geologi og vegetasjon 
Reguleringsområdet ligger på Fursetsida på Strandafjellet, og omfatter det ubebygde 
området av Skarhaugen og sida nedenfor helt bort mot bekken i nordvest. Området ligger 
nordvendt og går fra omkring 450 til 600 moh. Figur 7 og 8 viser oversiktsfoto av 
området. Størstedelen av området er dekket med bjørkeskog med varierende tetthet. 
Typisk avstand mellom trærne er 3-5 m og diameteren på stammene i brysthøyde er 20-
30 cm.  
 
Deler av skråningen er brattere enn 30⁰ som er nedre grense for hvor det kan bli utløst 
snøskred (Figur 9). Det finnes også flere mindre skrentområder angitt med svart på 
helningskartet. Generelt er skrentene stabile uten spor etter ferske blokkutfall. Terrenget 
er avtrappet ved at det i foten av bratte partier er mindre utflatinger (Figur 10 og 12). 
Reguleringsområdet går helt opp på toppen av kollen (Skarhaugen). Helt øverst er det 
en omkring 4 m høy skrent med et lite, helt flatt platå i forkant (Figur 12). Her ligger det 
noen blokker helt inntil foten av skrenten. 
 
Deler av reguleringsområdet ligger nedenfor den noe høyere Fursetnakken. I skiløypa 
som kommer ned på skrå i øvre del av reguleringsområdet ligger det noen store enkelt-
blokker og høyere opp i skråningen ovenfor ligger det mange steinsprangblokker, men 
ingen ferske ble observert. Her er det også noe skade på skogen som kan stamme fra 
snøskred. 
 
Et bekkeløp som starter oppe fra Langedalsegga renner ned helt vest i regulerings-
området. Bekkedalen er i selve reguleringsområdet godt nedsunket i terrenget (Figur 
16). Bekken drenerer et areal på rundt 120 ha, og den kan bli flomstor ved mye nedbør 
eller ved kraftig snøsmeltning. Skredfaren i denne bekken er også tidligere vurdert i 
NGI-rapport 20150093-01-R. 
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Figur 7 Oversiktsbilde av skråningen opp mot Skarhaugen  

 

 
Figur 8 Skarhaugen (venstre) og sida opp mot Fursetnakken (midt i) sommerstid. Regulerings-
området er omtrentlig markert 
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Figur 9 Helningskart basert på terrengmodell med grid 1x1 m 

 
Figur 10 Skrentområdene virker stabile 
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Figur 11 Bjørkeskogen i skråningen opp mot Skarhaugen viser ingen spor etter skredaktivitet 

 

 
Figur 12 Foto fra den øvre skrenten på toppen av Skarhaugen. Terrenget er helt flatt nedenfor. 
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Figur 13 Blokk som ligger i den øvre skråningen på toppen av Skarhaugen. 

 

 
Figur 14 Øvre skråning, Skarhaugen. Legg merke til blokk merket med pil. 
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Figur 15 Eldre steinsprangblokker fra skråningen opp mot Fursetnakken (bak regulerings-
området). Her er det også noe skader på skogen. 

 

 
Figur 16 Bekkeløpet i vestlig del av reguleringsområdet er godt markert i terrenget. 
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2.6 Observasjoner fra befaring 
Det ble ikke observert spor etter skredaktivitet på befaringen eller fra flyfoto: 

 Skrentene virker relativt stabile med lite oppsprekking 
 Utflatinger nedenfor skrentområdene vil stanse eventuelle utfall 
 Ingen spor i løsmassedekket etter utglidninger 
 Ingen typiske terrengformasjoner som for eksempel skålformer eller forsen-

kinger og som kan gi opphav til større snøskred 
 
2.7 Modellkjøring 
Skråningene er såpass lave at vi ikke kan støtte oss til modeller i særlig grad, og 
vurderingen må derfor i stor grad baseres på faglig skjønn.   
 
 
3 Skredfarevurdering 
NGI vurderer at både snøskred, steinsprang og sørpe-/flomskred kan forekomme i ulike 
deler av reguleringsområdet.  
 
3.1 Steinsprang 
De fleste skrentområdene i selve fjellsiden opp mot Skarhaugen har ingen kritiske 
avløsninger som indikerer utfall av blokker med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. 
Dette støttes av det ikke ble gjort observasjoner av ferske utfall. Nesten helt øverst er 
det et platå med en omkring 4 m høy skråning/skrent bak. Området virker stabilt, men 
vi kan ikke utelukke utfall. Slike utfall vil imidlertid stanse med en gang siden platået 
nedenfor er helt flatt. Her ligger også en del eldre blokker som indikerer utløpslengde.  
 
Det ligger en stor blokk i terrenget i denne øverste skrenten på Skarhaugen. Denne kan 
vurderes fjernet dersom det skal bygges en hytte på utflatingen noen meter nedenfor. 
 
I skråningen bak skiløypa, opp mot Fursetnakken, er det et område med flere eldre stein-
sprangblokker og skrenter i øvre del, men steinsprang herfra vil ikke nå fram til 
reguleringsområdet. 
 
3.2 Jordskred 
Utglidninger i løsmassedekket vurderes å være lite relevant ettersom løsmassedekket er 
tynt og har god dreneringsevne bestående for en stor del av torv. 
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3.3 Snøskredfare 
Det kommer relativt store snømengder på kort tid på Strandafjellet, men det meste av 
snøen kommer med vind fra NV og delvis V. Disse vindretningene gir relativt lite 
avlagring av snø i den aktuelle, nordvendte skråningen. Det er vind fra S som vil kunne 
legge ut mest snø i skråningen, men sørlige vinder er som regel varme og gir oftere 
nedbør som regn. Det er heller ikke noe større, flatt parti bak løsneområdet, og snø-
transporten ut i skråningen vil i de fleste tilfeller være moderat. 
  
Det står spredt bjørkeskog i fjellsiden som ytterligere reduserer faren for utløsning av 
skred. Likevel finnes det mindre åpne partier med mulighet for utglidning av snø. 
Frekvensen av skredutløsning er lav, grovt anslått til rundt 100 år eller sjeldnere. I 
skråningen opp mot Fursetnakken skjer det en del skikjøring (utenfor preparert bakke). 
Dette kan i visse tilfeller også utløse snøskred, oftere enn anslått over. 
 
Eventuelle skred vil oppnå begrenset hastighet og rekkevidde.  
 
3.4 Sørpeskred 
Sørpe- eller flomskred kan og har forekommet i bekken i vestre del av området. Terreng 
og klimaforhold indikerer at sannsynlighet for naturlig utløsning av store skred er liten, 
men kan ikke utelukkes. Skred vil trolig følge bekkeløpet som er relativt markert i nedre 
deler. 
 
3.5 Faresoner 
På kartet sist i rapporten har vi ut fra terrengforholdene og erfaring angitt utbredelsen av 
snøskred med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. Dette tilsvarer minstekravet til 
sikkerhet for hytter (sikkerhetsklasse S2). Denne faresonen er tegnet ut fra dagens 
terreng- og vegetasjonsforhold. Ved bekken i vest er det sørpeskred som er dimen-
sjonerende, helt på toppen av Skarhaugen er det steinsprang, og ellers i regulerings-
området er snøskred dimensjonerende skredtype. 
 
Etablering av veier vil kunne redusere utbredelsen av faresonene, fordi denne typen 
skred vil bli stanset av en vei. Vi kan eventuelt gjøre en ny vurdering av faresonene når 
den endelige byggeplanen med veier er ferdigstilt. Vi har fått tilsendt grove skisser av 
planlagte veier, men vurderer at disse er litt for omtrentlige til at vi finner det riktig å 
angi faresoner kun basert på disse grove skissene. 
 
Det er av stor viktighet at skogen opprettholdes i partiene der terrenghelningen over-
stiger 30⁰. Fjerning av skog vil øke skredfaren og føre til at utstrekningen av faresonene 
blir større. 
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
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NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
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