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Skrið Aktsomhet as benytter NVE sin veileder «Utredning av sikkerhet mot
skred i bratt terreng» i alle sine naturfarevurderinger. Veilederen er digitalt
t ilgjengelig og Skrið Aktsomhet har i denne naturfarevurderingen benyttet
oppdatert versjon 22.03.2022: https:/ / www.nve.no/ veileder-
skredfareutredning-bratt-terreng

Formålet med denne veilederen er å gi en metodikk for skredfareutredninger
og dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot skred i bratt terreng,
som oppfyller krav til sikker byggegrunn som gitt av plan- og bygningsloven
(pbl) § 28-1. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3) med
tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i
arealplanar"

Skrið Aktsomhet utfører også naturfarevurderinger som omfatter kvikkleire
og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Her benyttes NVE sin veileder
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» Nr. 1/ 2019 ISSN: 1501-0678. Ved komplekse
oppdrag der det er fare for kvikkleire og områdeskred har Skrið Aktsomhet
samarbeidsavtaler med geotekniske selskaper slik at den helhetlige
farevurderingen kan utføres i henhold til NVE sin veileder for utredning av
kvikkleire.

For Skrið Aktsomhet as
5. oktober 2022

Rasmus Pedersen
Daglig leder

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
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1. Innledning

Det er utført en vurdering for naturfare på Strømstad (Helleland) for gnr. 98 bnr. 1 og 6 i Eigersund
kommune i forbindelse med utbygging av boligområde. Området som et reguleringsprosjekt innenfor
sikkerhetsklasse S3/F2 og befaring ble utført av geolog Rasmus Pedersen 22. september 2022.

Tiltaksområdet ligger på ca. 100-175 moh. på vestsiden av dalen opp til Møssingtjørna. Dalsidene med
helningsgrad på 10-40° består for det meste av steinete utmark med varierende dekke av lauvskog.
(Figur 1, Figur 2 og Figur 3). I henhold til NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) kart over løsmasser
og berggrunn befinner tiltaksområdet seg på tynne morenemasser på berggrunn av noritt.

Tiltaksområdet berøres av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) sine aktsomhetskart for flom
(kommunal hensynssone H310), men berøres ikke av aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og
jord- og flomskred. Området er likevel vurdert for alle farer da det er tett opptil «bratt terreng»
definert av NVE. Tiltaksområdet ligger over marine grense og marine avsetninger er ikke til stede. Det
er observert naturfarer som ikke er inkludert i aktsomhetskartene, der reaktivering av overflatestein i
moderat bratt terreng fremstår med en viss fare. Tiltaksområdet fremstår på generelt grunnlag som
stabilt og oversiktlig.

Basert på aktsomhetskart, befaring, klimadata, målte vannføringsdata, historiske data, foto, kart,
LiDAR-data, ortofoto og andre digitale data er følgende vurderinger gjort:

• Det er utført naturfarevurdering for et tiltaksområde innenfor sikkerhetsklasse S3/F2 jfr. TEK 17
med referanse til pbl. §28-1.

• Dimensjonerende fare er remobilisering av overflatestein som følge av tiltak og/ eller erosjon i
landskapet. Overflatestein er til stede i hele tiltaksområdet og utenfor tiltaksområdet mot vest
og nord. Området må sikres under utvikling av arealet. Fare for steinsprang fra skrenter er
vurdert som fraværende og har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på
1/5000.

• Fare for jord- og flomskred er vurdert som akseptabel da bekk fremstår særdeles stabil og har
derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/ 5000.

• Fare for snøskred er vurdert som fraværende da nærliggende områder ikke er bratte nok for
utløsning av skred, maksimale snømengder er moderate og dominerende vinder ikke bygger
fonner i helninger mot nord. Området har derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell
sannsynlighet på 1/5000.

• Fare for sørpeskred er vurdert som fraværende da tiltaksområdet har lav helning, lite
vannansamlende terrengformer, og har derav tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell
sannsynlighet på 1/5000.

• Fare for flom har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/200 om det
bygges utenfor etablerte flomfaresoner.

Naturfaresonekart (FIG) viser potensielle farer, men også områder som tilfredsstiller tiltaksområdet
krav for sikkerhetsklassene S3/F2 innenfor de nominelle sikkerhetskrav beskrevet i TEK17 pbl. §28-1.
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Figur 1 Tiltaksområdet (gnr. 98 bnr. 1,6) strekker seg fra ca. 100-175 moh. på vestre side av elva som renner fra Møssingtjørna i
Eigersund kommune. Kilde kartverket.no

2. Bakgrunn

Med bakgrunn i ønske fra kunde (Strømstadfeltet Boligfelt AS) om klarering for sikkerhetsklasse S3/F2
jfr. TEK 17 pbl. §28-1 for et tiltaksområde på gnr. 98 bnr. 1 og 6 i Eigersund kommune i forbindelse
med regulering og oppføring av boligfelt, har Skrið Aktsomhet AS fått i oppdrag å utarbeide en samlet
naturfarevurdering for lokasjonen. Vedlagt vurdering skal gi en faglig uttalelse med henblikk på fare
for naturskade (flom- og skredfare). Bakgrunnen for naturfarevurderingen er at tiltaksområdet berøres
av NVEs aktsomhetskart for både skred og flom, og området må vurderes før ønsket tiltak kan
igangsettes.
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Terrenget ble befart 22.09.22 av geolog Rasmus Pedersen. Vurderingsområdet er utredet for alle
naturfarer. Feltarbeidet danner basis for arbeidet, og regional forståelse og bakgrunnsmateriale for
aktuelle områdeutfordringer er hentet fra:

- Geologiske kart
- Aktsomhetskart for bratthet
- Aktsomhetskart for naturfarer (flom og skred)
- Høyoppløselige LiDAR-data
- Vegetasjonskart
- Meteorologiske data
- Vannføringsdata
- Bilder tatt ved befaring
- Flyfoto
- Satellittbilder
- Historiske data

Figur 2 3D-bilde av tiltaksområdet i dalsiden på Strømstad med Møssingtjørna i nord og Langhalen i sør (sett mot nord).
Tiltaksområdet er markert med grønt omriss og gul pil. Kilde google.no

Møssingtjørna

Langhalen
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Figur 3 Flyfoto av vurderingsområdet fra 2019. Se også historiske flyfoto i Figur 27. Vurderingsområdet er markert med blått omriss,
tiltaksområdet med grønt omriss og gul pil. Kilde kartverket.no

2.1. Plan- og bygningslovens krav til sikkerhet før tiltak

I henhold til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (§ 7.2 og § 7.3) er kravet til sikkerhet mot
flom (F1, F2, F3) og skred (S1, S2, S3) basert på 3 sikkerhetsklasser. Inndeling er basert på konsekvens
og største nominelle årlige sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriftene er satt ut ifra at sikkerheten
skal ivaretas både for mennesker, materielle og økonomiske verdier (Tabell 1 og Tabell 2).

I henhold til plan om å regulere området for en rekke bolighus er det valgt å gjøre vurderingen med
henblikk på standard for reguleringsprosjekter og tiltak i sikkerhetsklasse S3/F2 jfr. TEK 17 pbl. §28-1.

2.2. Geologi

Området ligger innenfor den svekonorvegiske fjellkjeden som ble dannet for 1150 - 950 millioner år
siden. Fjellkjeden består av proterozoiske (urtids-) bergarter som ofte fremstår med stor grad av
metamorfose. Berggrunnen i undersøkelsesområdet tilhører Rogalands anortosittkompleks, her
representert ved de sen-proterozoiske magmatiske dypbergarter (Figur 4). Disse inngår alle i en
variant av det som kalles gabbro.
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Tabell 1 Krav til flomsikkerhet ifølge plan- og bygningsloven (§ 7.2).

Tabell 2 Krav til skredsikkerhet ifølge plan- og bygningsloven (§ 7.3).

Gabbro er en bergart en finner enkelte steder i det norske grunnfjellet og den er dannet på stort dyp,
typisk i den prekambriske epoken. Gabbro er en størkningsbergart fra dypet. Enhetene jotunitt og
noritt er varianter av samme bergart og vanlig og godt kjent for økonomisk potensiale i dette området
og eksporteres til utlandet. Noritt (jotunitten) i Sokndal er en del av Eia-Rekefjord-intrusjonen som
presset seg frem i Helleren-anortositten. Navnet kommer fra Jotunheimregionen hvor den er veldig
vanlig. Den inneholder mineraler, bl.a. magnetitt, ilmenitt, magnetkis og pyritt.

Anortositt en feltspatrik størkningsbergart. Denne ble tidligere kalt for «labradorsten». Landskapet
rundt denne bergarten kan bli svært goldt og fattig på vegetasjon. Anortositt er en forholdsvis sjelden
bergart, men mot syd ved Jøssingfjord befinner det største anortosittfeltet i Europa seg, med åtte
store magmakammere.

Vurderingsområdet er kartlagt av NGU til å bestå av bart fjell og skredmateriale i fjellsidene til
Strømstad. Selve Strømstad er dekket av glasifluviale avsetninger, løsmasser transportert og avsatt av
breelver gjennom siste istid (Figur 5).

Tiltaksområdet ligger på ca. 100-175 moh., som er over den marine grense. Marine avsetninger er ikke
til stede ved tiltaksområdet.
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Figur 4 Berggrunnen i vurderingsområdet består av amfibolitt-dominerende Gabbro-bergarter som Noritt, Jotunitt og Anortositt.
Tiltaksområdet er markert med grønt omriss, vurderingsområdet med blått . Kilder kartverket.no og ngu.no

Figur 5 Vurderingsområdet er kartlagt av NGU til å bestå av hovedsakelig morenemateriale og bart fjell, der nedre del av Strømstad
er dekket av elve- og bekkeavsetninger. Tiltaksområdet er markert med grønt omriss, vurderingsområdet med blått. Kilder
kartverket.no og ngu.no
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2.3. Topografi og vegetasjon

Tiltaksområdet ligger på ca. 100 til 175 moh. ved Strømstad i Eigersund kommune, en dal som ved
lokasjonen stryker N-S, mellom slake dalsider med Åsen (189 moh.) og Leitingsknuten (257 moh.) mot
øst og høydedraget Vardafjellet mot vest (306 moh.). Landskapet er ruralt med dyrket mark og spredt
gårdsbebyggelse på elvesletten, noe bebyggelse nede i dalen og mot Helleland i syd. Videre domineres
terrenget av i hovedsak løvskog, steinurer og steinblokker på åpen mark, samt bart fjell på dalsidene.

Bratthet
Helningskart for jordskred (Figur 7) viser tydelig bratthet i dalsidene mot øst og vest. Selve
tiltaksområdet ligger noe flatere anlagt med noe mindre helning og berøres av NVEs
aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Figur 14), og en vurdering av faren for jord- og flomskred er
nødvendig.

Helningskart for snøskred viser marginalt med areal innenfor vurderingsområdet hvor helning angir
potensiell kritisk bratthet for utløsing av snøskred (Figur 7). Kritisk bratthet for utløsing av snøskred er
gjerne over 27 og under 50 grader. Dette fører til at tiltaksområdet er utenfor NVEs
aktsomhetsområde for både utløsning av snøskred og steinsprang (Figur 13 og Figur 15).

Figur 6 Helningskart for jordskred viser hvordan fjellsidene rundt tiltaksområdet er meget bratte. Tiltaksområdet er markert med
grønt omriss, vurderingsområdet med blått . Kilder kartverket.no og ngu.no
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Figur 7 Helningskart for snøskred viser betydelige areal i vurderingsområdet hvor helning angir potensiell kritisk bratthet for utløsing
av snøskred (typisk mellom 27 og 50 grader). Tiltaksområdet er markert med grønt omriss, vurderingsområdet med blått. Kilder
kartverket.no og ngu.no

Skyggedata
Identifisering av lokale dalsøkk, vassdrag, høydedrag, skredrenner, skredvifter og områdets generelle
helning er essensiell informasjon for vurdering av naturfare og omfanget eventuelle hendelser
forventes å ha. Vegetasjon kan videre utgjøre en viktig barriere både for å redusere fare for at skred
utløses og redusere omfang og utbredelse dersom skredhendelser inntreffer.

Høyoppløselige LiDAR-data er et godt hjelpemiddel for detaljert kartlegging av topografi og geologiske
strukturer samt utbredelse og omfang av vegetasjon. Ved hjelp av detaljene i LiDAR-dataene kan
geologiske former og strukturer identifiseres og vurderes. 3D-visualiseringen av LiDAR-dataene gir en
bedre dybde og forståelse av terrenget i området.

Skredvifter og ur trer tydelig frem i LiDAR-dataene (Figur 8) og kan indikere aktive prosesser for
skredaktivitet i området. Vassdrag og infrastruktur trer også frem. Det er mye bart fjell eller områder
med lite løsmasser i området og dette kan sees som ruglete partier i terrengmodellen. Mørkere partier
i skyggedataene kan indikere bratte skrenter. De røde pilene i kartet viser til noen av de bratte
skrentene eller soner med potensiell fare innenfor vurderingsområdet (Figur 8). LiDAR-dataene kan
også visualiseres med skog og overflate. Alle overflateelementer registreres og kommer frem i bildet
med DOM-dataene (Figur 9). 2D-illustrasjonen av skyggedataene viser at det er noe skog i de bratte
fjellsidene i øst som omflanker Strømstad.



Eigersund kommune - Strømstad, gnr. 98 bnr. 1 og 6

Side 12 av 63

Figur 8 Terrengmodell/ skyggedata 2D-illustrasjon ved bruk av LiDAR-data (DTM) med oppløsning 0,25 m x 0,25 m. Ruglete fremtoning
indikerer at bart fjell dominerer terrenget. Områder med løsblokker avsatt fra bunnmorene (fra siste istid) med betydning for
reguleringsområdet er markert med gule piler. Mørkere partier i skyggedataene indikerer brattere flanker i terrenget (røde piler og
Figur 7). Vurderingsområdet er markert med blått omriss. Elveløpet er markert med stiplet lys blå linje. Kilde kartverket.no
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Figur 9 Skyggedata 2D-illustrasjon ved bruk av LiDAR-data (DOM) med oppløsning 0,25 m x 0,25 m. Illustrasjonen viser utbredelsen av
skog og vegetasjon i vurderingsområdet (markert med blått omriss), og at det er noe skog i fjellsidene til Strømstad. Kilde
kartverket.no

Skog
I tillegg til observasjoner ved befaring er det for området benyttet data fra NIBIO til å vurdere
vegetasjon og skog. Det er hentet tre elementer fra NIBIO:

a) treslag (Figur 10)
b) tetthet av skog (Figur 11)
c) kronedekning (Figur 12)

Disse parameterne kan være viktig i prosessen for å bedømme skredfare, der skog kan ha opp bindene
effekt på jordsmonn, bremsende effekt på andre typer skred og reduserende på akkumulering av snø.
Det er lite skog i den vestlige skråningen mens det er ganske tett skog på østsiden av elven. Terrenget
mot vest er i all hovedsak beitemark for sau og storfe og har trolig vært avskoget over lengre tid.
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Figur 10 Treslag ved lokasjon. Kartet viser at skogen i vurderingsområdet (blått omriss) består av løvtrær. Kilder kartverket.no og
nibio.no

Figur 11 Tre tetthet/ antall trær med stammediameter >10 cm ved lokasjon. Figuren viser at det er lav- til moderat tetthet av tykke
trær nær vurderingsområdet (blått omriss). Kilder kartverket.no og nibio.no
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Figur 12 Kronedekningen i vurderingsområdet er god der det er skog, med over 60%, og vil bidra til betydelig reduksjon i ansamling av
snø, og derav snøskredfare. Vurderingsområdet er markert med blått omriss. Kilder kartverket.no og nibio.no

2.4. Aktsomhetskart - fare for flom og skred

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er ansvarlig for utarbeidelse av aktsomhetskart for ulike
naturfarer. Kartene, som er utarbeidet for NVE av NGU i tidsrommet 2011-2020, er utelukkende
modellbaserte og angir områder med mulig fare for skred (snøskred, jord- og flomskred og
steinsprang), flom, utbredelse av marin leire m.m.

Det ligger ingen feltobservasjoner til grunn for aktsomhetskartene fra NVE, noe som gjør at viktige
detaljer som vegetasjon, klima, løsmasser og berggrunn ikke er hensyntatt ved utarbeidelse av
kartene. Disse faktorene kan ha betydelig innvirkning på den reelle faren. Aktsomhetskartene viser
områder med mulig fare for de forskjellige naturfarer, men gir ingen informasjon om sannsynlighet
eller hyppighet. Kartene gir likevel en god indikasjon på hvor det er behov for ytterlige undersøkelser.

2.4.1. Aktsomhetskart skred

Aktsomhetskart for skred (steinsprang, jord- og flomskred og snøskred) viser at tiltaksområdet ligger
utenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred (Figur 13 og Figur 15), og berøres av
aktsomhetsområdene for jord- og flomskred (Figur 14).
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Figur 13 Aktsomhetskart steinsprang. Tiltaksområdet (markert i grønt) berøres ikke av NVEs aktsomhetsområde for steinsprang.
Kilder kartverket.no og ngu.no

Figur 14 Aktsomhetskart jord- og flomskred. Tiltaksområdet (markert i grønt) berøres av NVEs aktsomhetsområde for jord- og
flomskred. Kilder kartverket.no og ngu.no
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Figur 15 Aktsomhetskart snøskred. Tiltaksområdet (markert i grønt) berøres ikke av NVEs aktsomhetsområde for utløp av snøskred.
Kilder kartverket.no og ngu.no

2.4.2. Aktsomhetskart flom

Nasjonale aktsomhetskart for flom er utarbeidet og sist oppdatert av NVE i 2021. Aktsomhetskartet for
flom viser vassdragets beliggenhet (Figur 16), men også indikasjoner for hvor vann kan ta retning ved
eventuelle overløp. Tiltaksområdet berøres av Eigersund kommunes hensynsone H310 for flom, men
ikke av NVEs aktsomhetsområde for flom.

2.5. Klimatiske forhold

Norsk klimaservicesenter er ansvarlige for utarbeidelse av klimaprofil med fokus på endringer fra
dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071-2100). Utregninger og modeller for Rogaland
viser at klimaendringene vil kunne medføre vesentlig økning og behov for tilpasning i forhold til
ekstrem nedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred samt økning av vannstand ved stormflo.

De klimatiske analysene for tiltaksområdet er basert på kritiske data for regionen og lokalområdet, der
vurderingen er basert på værstatistikk (temperatur, vind, nedbør og snødybde) registrert fra flere
stasjoner og helt tilbake til 1950-tallet (Madland værstasjon), og er vurdert i forhold t il beregnet
klimaprofil og forventet økning i hendelser relatert til ekstremvær (Figur 17).
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Figur 16 Aktsomhetskart flom. Tiltaksområdet (markert i grønt) berøres ikke av NVEs aktsomhetsområde for flom, men av hensynsone
H310 for flom. Kilder kartverket.no og ngu.no

Figur 17 Værstasjoner i området. Tiltaksområdet er vist med pil midt i kartet. Kilde seklima.met.no
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Det er ikke gjennomført detaljert klimatisk analyse for tiltaksområdet, og vurderingen er basert på
tilgjengelig værstatistikk sett i forhold til beregnet klimaprofil og forventet økning i hendelser relatert
til ekstremvær. Datagrunnlaget er hentet fra et representativt sett med værstasjoner med opp mot
120 mm nedbør per døgn (Maudal) over en registreringsperiode på 64 år (Tabell 3).

Det kommer betydelig nedbørsmengder i regionen (Tabell 4) og normal årsnedbør ligger nær
3000 mm. Samtidig indikerer klimaprofil for området at forventet nedbør for døgn med kraftig nedbør
vil øke med 20 %, mens nedbør med kortere varighet vil oppleve enda større økning. I måleperioden
fra 1958 til dagens dato er maksimal registrert døgnnedbør på rundt 120 mm, og dimensjonerende
nedbørskurver er hentet fra IVF-kurver ved Lye, Time (Tabell 5). Samtidig viser oversikt for frekvens
nedbør at nedbørsmengden varierer kraftig med betydelige registrerte topper, spesielt om høsten
(Tabell 4 og Tabell 6). Økende frekvens av ekstremværhendelser vil bidra til økte og hyppigere
flomtopper, samt at kartlagte flomtopper vil med overveiende sannsynlighet overgås.

Tabell 3 Oversikt største døgnnedbør for valgte omliggende målestasjoner. Kilde seklima.met.no.

Tabell 4 Månedsnormal nedbør med varians for perioden 1971-2020 for Maudal i Gjesdal. Kilde seklima.met.no.
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Tabell 5 IVF-kurve for Lye for perioden 1981-2021. Kilde: seklima.met.no

Tabell 6 Frekvens nedbør for perioden 1971-2020 for Maudal i Gjesdal. Kilde seklima.met.no.
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Lokaliteten ligger i et område med markert sørvestlandsk klima og er dominert av betydelige
nedbørsmengder og mildvær, men selv med målte vintertemperaturer ned mot -20 grader (Tabell 7)
gir dette normalt begrensede snødybder ved tiltaksområdet. Snødybden blir sjelden over 75 cm, men
det er registrert 156 cm ved Maudal værstasjon og over 2 m i Sirdal (Tabell 8 og Tabell 9).

Fremtredende vindretning har stor betydning for hvor det er sannsynlig med oppbygging av større
snøfonner og skavler. Vindroseplott er vist for en stasjon (Saglandsbakken, Figur 18) og viser at
dominerende vindretning er fra nord-nordvest. Dominerende vindretning kan potensielt bygge opp
akkumulasjoner i le-områder med helning mot sørøst.

Tabell 7 Døgntemperaturer i perioden 2013-2021 ved Fv45 Hunnedalen, Agder. Kilde seklima.met.no

Tabell 8 Midlere snødybde for perioden 1975-2010 for Tjørhom-Agder. Kilde seklima.met.no
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Tabell 9 Snødybde for perioden 1958-2022 for fem stasjoner som typisk ligger i litt høyere strøk mot nord og øst, med maksimal dybde
ved Maudal i 1994 på 156 cm. Kilde seklima.met.no.

Tabell 10 Snødybde for perioden 1958-2022 for seks stasjoner som ligger nær tiltaksområdet. Maksimal snødybde var ved Ualand den
24. februar 1970 med 98 cm. Kilde seklima.no
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Figur 18 Vindrose for området, med dominerende vindretning fra nord-nordvest for vinteren. Kilde seklima.met.no
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3. Flomvurdering - hydraulisk modellering

For vurderingsområdet ved Strømstad er dagens elveløp veldefinert og beregninger gjøres basert på
målte og modellerte data, samt direkte ved hjelp av LiDAR-data. Samtidig er det benyttet støtte fra
ortofoto, foto og oppmålinger ved befaring. For å vurdere flomfare for omgivelsene på en tilstrekkelig
god måte er det gjort en detaljert modellering. Det er etablert en digital terrengmodell basert på
LiDAR-data. Oppløsning til modellen er på 0,25 x 0,25 meter. Den digitale modellen danner grunnlag
for vurdering av lokal flomsensitivitet ved Strømstad (Figur 19).

Figur 19 3D illustrasjon med tiltaksområdet (gult) og elven vist i blått i full flomføring (Q200 + klima faresone). Bildet er orientert sett
mot nordøst. Kilde kartverket.no.

Inngangsdata til flomvurdering ved Strømstad er basert på RFFA-2018 (Regional flomfrekvensanalyse,
ref nve.no) som er vurdert i forhold til tilgjengelige målte og klima-data (IVF-kurve). Nedbørsfeltet er
plottet og sjekket geografisk i kart mot grenser for sidenedbør før det er benyttet (Figur 20).
Inngangsdata for lavvannsindekser og nedbørsfeltparametere er vurdert som tilfredsstillende basert
på visuell sjekk av kart over området, for både feltparametere, arealklasse og hypsografisk kurve.
Klimatiske data er korrelert mot nedbørsstatistikk og temperatur for flere relevante målestasjoner.

Kart over nedbørsfelt for området er basert på NVEs database og dette er videre benyttet for å
tilpasse den regionale flomfrekvensanalysen (Figur 20, Figur 21, Figur 22 og Figur 23). Videre
hydraulisk modelleringen benytter den lokale gradienten for elven.

Tiltaksområde
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Figur 20 Nedbørsfelt benyttet ved tiltaksområdet samsvarer dirkete med nedbørsfeltet slik det er kartlagt for området. Ingen områder
i nedbørsfeltet er regulert, men det er etablert rørgate inn til Møssingtjørna fra nord. Kilde nve.no og kartverket.no

Figur 21 Lavvannsindekser for elvas utstrekning ovenfor bebyggelse. Kilde nve.no
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Figur 22 Kartgrunnlag med nedbørsfeltparametere for flomberegning. Det er ikke gjort korrigeringer i datagrunnlaget. Kilde NVE.no

Figur 23 Regional flomberegning basert på RFFA-2018 formelverket. Ved tiltaksområdet viser flomverdier (median) på 7.7 m3/ s for en
200-års flom med 20% klimapåslag. Egne beregninger samsvarer med dette. Kilde NVE.no
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Elveleiet i vurderingsområdet ved Strømstad har en gradient på ca. 1/10 og domineres av steiner opp
til meters størrelse. Vannspeilet er stedvis nesten ikke synlig der elven har sitt løp gjennom svært
steinete partier. Med unntak av elvas parti i sørlige del av tiltaksområdet er elvebredden dekket med
til dels tett vegetasjon (Figur 39 til Figur 45).

Beregninger gjøres basert på målte og modellerte data, samt direkte ved hjelp av LiDAR-data. For å
vurdere flomfare for omgivelsene på en tilstrekkelig god måte er det gjort en detaljert modellering.
Grunnlaget for analysen som er gjort ved hjelp av Hec-Ras (versjon 6.3) er LiDAR data med oppløsning
på 0,25 x 0,25 meter. Da elveleiet er særs steinete gir ikke LiDAR dataene et helt korrekt bilde av
vannspeilet.

For å teste forskjellige modeller er terrengmodellen modifisert noe der dette har vært nødvendig.
Maksimalt flomnivå langs det analyserte elveleiet ligger på gjennomsnittlig 0,59 meter (Figur 24).

Figur 24 Flomdybde over digital terrengmodell fra LiDAR data

Det er tatt utgangspunkt i flomverdier generert fra nevina.nve.no. For nedbørsområder under 50 km²
kan det vurderes om NIFS-2015 verdier skal legges til grunn for modellering. For å teste denne verdien
er det foretatt en alternativ utregning (med samme nedbørsdata) som estimerer et
kulminasjonsvolum med 50% klimapåslag på ca. 7,7 m³/s. Derfor er det valgt en flomverdi i henhold til
RFFA-2018 Q200-klima (20% klimapåslag) på 7,7 m³/s. Høyde på vannflate er modellert ut fra denne
verdien (7,7 m³/s). Egne beregninger for vannføring og flere gjentakelsesintervall er gjort og viser
tilsvarende tall som beregnet med RFFA-2018 formelverket (Tabell 11 og Tabell 12).

Gjennomsnitt lig flomdyp
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Tabell 11 Detaljer for egne beregninger av vannføring ved Q200 + klimapåslag.

Tabell 12 Oppsummering av vannføring fra egne beregninger.

Input til modelleringen er terreng, definerte elveleier og -banker, ruhet (Manning’s N verdi) og
vannføring. Gridstørrelsen i Hec-Ras er satt til 10 x 10 meter i terrenget utenfor elvekanalen. I
elvekanalen og elvebredden (som varierende fra ca. 5 til 20 meter avhengig av terrengets helning) er
gridstørrelsen varierende fra under 0,5 til 5 meter.

Ligningstype er «Diffusion Wave». Modellen er kjørt med 1 sekunds intervall for å sikre stabilt resultat.
Det er generert en 2D modell langs et strekk av elva som starter 140 meter oppstrøms for
tiltaksområdets nordlige grense. Det er en kulvert ved tiltaksområdets sørlige ende som ikke er
modellert da den ligger lavere enn tiltaksområdet (Figur 25).

Beregninger av strømningshastighet
Elvekanalen har en gradient på ca. 1/10. Modelleringen viser en gjennomsnittlig strømningshastighet
ved full flomføring på ca. 5,1 m/s, men modellen viser også noen kunstige høye variasjoner i enkelte
soner. Dette tilskrives at dimensjonen på elveløpet er marginalt og at terrenget består av mange store
steiner som gir Lidar-dataene ujevnt preg og skaper ustabiliteter i programvaren under utregninger.
Den gjennomsnittlige strømningshastigheten fremstår som korrekt.
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Figur 25 Område med terrengmodell, modelleringsgrid og plassering av grensebetingelser.

Figur 26 Strømningshastigheter modellert med Hec-Ras.

Gjennomsnittlig strømningshastighet
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4. Områdebilder og historikk

Forespørsel om naturfarevurdering for vurderingsområdet kom Skrið Aktsomhet AS i hende
september 2022 og ble befart av geolog Rasmus Pedersen 22. september 2022. Befaringen ble
gjennomført i skyfritt, pent vær og terrenget var lett fremkommelig.

Ved befaring ble det vektlagt å oppnå en god oversikt over relevante områder i vurderingsområdet.
Befaringen og bilder setter søkelys på generell forståelse av området. I tillegg til befaring er
satellittbilder og historiske data som flyfoto og skredhendelser rapportert til NVE studert.

4.1. Historiske ortofoto

Flyfoto av historisk og nyere dato fra området er vurdert. De historiske (digitale) flybildene starter i
1967, mens nyeste benyttet bilde forløper seg fra 2019. Over et spenn på 52 år kan en se om det har
vært bevegelser eller endringer av betydning av elementer i terrenget, på tross av kvalitetsforskjeller
og ulike farger i ortofotoene. Det observeres små endringer i vurderingsområdet, og hovedelementet
er endringer i beite- og jordbruk samt noe mer skog i åsene (Figur 27). Terrenget rundt
vurderingsområdet fremstår også lite endret. Ingen skredrelaterte prosesser, eller endringer i
elveløpet er observert i denne perioden.

Flomvurderingsområdet
Strekket hvor det er utført flomvurdering er i hellende terreng mot sør, med små eller ingen spor etter
historiske kanal-endringer. Elvestrekket fremstår stabilt og veldefinert, og med naturlig steinsatte
elvekanter, og består av middels- til stor stein i løpet uten tegn til lateral erosjon, flom- eller
overvannrelaterte skader. Elven løper relativt rett innenfor tiltaksområdet og har et relativt jevnt og
betydelig fall mot sør på om lag 100 meter per 1000 meter. I henhold til NGUs kart over løsmasser
(Figur 5) har flomvurderingsområdet i hovedsak tynne morenemasser på fjell.

For tiltaksområdet er ikke erosjon med påfølgende endring av løpet og flomfare ansett som realistisk
fare slik elven er definert med naturlig grov stein. Elven ligger i tillegg med relativt god avstand til
tiltaksområdet. Gjennomsnittlig vannføringshastighet ved returintervall Q200 + klima er modellert til å
være 5,1 m/s og skade på områder med mindre stein eller i ytterkanter av svinger utenfor
vurderingsområdet må medberegnes.
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Figur 27 Flyfoto fra 1969, 2003, 2012 og 2019. Det er ikke observert endringer i terrenget som skulle tilsi at fare for naturfare har økt
eller endret seg i området. Noe endring i vegetasjon observeres. Tiltaksområdet er omtrentlig vist i grønt omriss. Kilde kartverket.no
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4.2. Historiske skredhendelser

Informasjon om historiske skredhendelser er samlet i skredhendelsesdatabasen til NVE og gir et godt
grunnlag for vurdering av skredfare. Dette til tross for at spesielt eldre skredhendelser ikke
nødvendigvis er lokalisert nøyaktig.

Det er registrert flere skredhendelser i tiltaksområdets nærhet som ikke er relatert til veiskjæringer;
to snøskredhendelser og tre steinspranghendelser, og alle hadde fatal utgang. Disse er markert med
ringer i kartet (Figur 28) og er beskrevet slik av NGU:

1) Generelle hendelser: Dette er hendelser som i hovedsak skjer langs vei i form av steinsprang eller isnedfall.
Hendelser som er relatert til etablerte skjæringer og uten registrert skade.

2) Helleland. Berge, som ligg aust for Ramsland og Stokkurhølen. Sundag 21. januar 1877 losna snøskred i eit
dalføre rett ovanfor garden Berge. Det gjekk over postvegen og derifrå kom skredet heilt ned til gardshusa og
tok løa med høy og stall. Ingen menneske kom til skade. Dette var det største snøskredet ein har kjent til i
dette området..

3) Gyadalen. Den 24. mars 1979 gjekk eit stein/isras over RV 9 i Gyadalen, mellom Helland og Tonstad. Ei stor
isblokk råka ein bil med to personar, og den 59 årige Torkjell Guddal omkom, og ein gut på 16 år vart skadd.
Torkjell døde avskadane på veg til sjukehuset i Egersund. Dette skjedde på Gyafjellet, på ein skredfarleg
plass, der det to gongar før er skadd personar i bil av liknande ras.

4) FV 4264, Hogstad 15. mai 2018. Løsmasseskred. Ingen dokumentasjon av hendelse, derfor stor usikkerhet for
skredtype, sted og tid. Mye nedbør fra kl 23-05 2. oktober. Sendt ut jordskredvarsel. Det er utført en
kvalitetskontroll av denne skredhendelsen.

Figur 28 Kartet viser skredhendelser rapportert til NVEs skredhendelsesdatabase fra området med referanse til beskrivelser i tekst
over. Kilder grunnlagsdata kartverket.no og atlas.nve.no
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4.3. Observasjoner fra vurderingsområdet

Terrenget innenfor vurderingsområdet er lett tilgjengelig. Området er i hovedsak beitemark og er
åpent og oversiktlig. Det er lite skog i terrenget, men for det meste løvskog der det er etablert.
Terrenget har generelt tynt løsmassedekke på toppen av grunnfjell og ingen registrerte skrenter eller
skredprodukter innenfor vurderingsområdet. Fjell i dagen fremstår som meget stabilt og glattpolert,
uten oppsprekking eller soner som i fremtiden kan fremstå ustabile. I den nordlige delen av terrenget
er løsmassene stedvis noe tykkere og definerer lokalt hauger med en del finmateriale blandet med
store glasiale bunnmorene avsetninger (stor-stein). Sonene med hauger med finmateriale og stor-
steiner innblandet i toppen kan fremstå noe ustabile, spesielt om massene blottes for overflateerosjon
og vinkelen er høyere enn ca. 25 grader. Der hvor massene er blottet uten vegetasjon kan en
observere ustabilitet og faremomentet er at overflate erosjon kan remobilisere stein fra bunnmorene,
der enkelte av disse er i størrelse opp mot 10 m3.

Mot syd er høydedragene mer definert av bart fjell og særdeles tynt jordsmonn, mens beitemarkene
nærmere dalbunnen har noe mer løsmasser. I midten av terrenget er det definert en mindre bekk som
er markert med fare for jord- og flomskred basert på NVE sine aktsomhetskart. Denne bekken har
særdeles begrenset vannføring og et beregnet nedbørsfelt på under 1 km2, samtidig som den ligger
tett på bart fjell og inne iblant grove stedegne masser definert av stor og grov stein. Vurdering av
bekken tilsier at den ikke utgjør noen skredfare da massene i bekken er særdeles grove og
terrenghelningen er lav.

På østsiden av tiltaksområdet kommer elven ned fra Møssingtjørna. Elven fremstår som veldefinert
med grov og stor stedegen stein, og elveløpet gir en effektiv barriere for eventuelle skredhendelser fra
østsiden av dalen. Elvens løp i den øvre delen av dalen er godt nedforsenket i terrenget, mens den like
syd for tiltaksområdet går inn i rør og etter hvert flatere terreng før den kommer ned til hovedløpet
ved Helleland.

Oppsummert er det ikke registrert nyere tids skredprodukter innenfor vurderingsområdet og fare for
stensprang fra skrenter er fraværende. Fare for ustabile løsmasser i den nordlige delen av terrenget er
til stede og remobilisering av store steiner fra avsatt bunnmorene er dimensjonerende fare. Bilder fra
befaringen dokumenterer disse observasjonene (Figur 29 til Figur 38) og lokasjonen for alle bildene er
vist i et registreringskart (Figur 47).
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Figur 29 Bilde 1 i registreringskartet (Figur 47). Oversiktsbilde som viser tiltaksområdet sett mot syd mot Strømstad. Tiltaksområdet er
i hovedsak definert øst for eksisterende hus og oppover der en ser dagens beitemark. Bilde av Skrið

Figur 30 Bilde 2 i registreringskartet (Figur 47). Bildet tatt mot nord og viser de nordlige delene av tiltaksområdet. Stedegen
bunnmorene av store steiner er veldefinert i hele landskapet og fremstår som dimensjonerende fare der disse kan remobiliseres om
overvann får mulighet til erosjon i de fine løsmassene i terrenget. Bilde av Skrið



Eigersund kommune - Strømstad, gnr. 98 bnr. 1 og 6

Side 35 av 63

Figur 31 Bilde 3 i registreringskartet (Figur 47). Bildet tatt mot nord i den nordlige delen og viser at det er store mengder med stein i
overflaten av morenen. Størrelsene er ofte rundt 100-200 kg, men enkelte områder ligger det stein på mange tonn (>1 m3). Bilde av
Skrið

Figur 32 Bilde 4 i registreringskartet (Figur 47) viser den bratte skråningen nord og litt vest for tiltaksområdet. Skråningen fremstår
som en morene rygg definert av mye finmateriale der dette har iblandet enkelte store steiner. På toppen av denne haugen (se også
Figur 33) ligger det en rekke store steiner. Haugen fremstår til dels ustabil med fine morenemasser iblandet store overflatesteiner, og
viser tegn til overflateerosjon i de bratteste sonene mot øst. Bilde av Skrið
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Figur 33 Bilde 5 i registreringskartet (Figur 47). Bilde av store steiner (>1m3) fra moreneavsetninger som ligger på toppen av haugen
vist i Figur 32. Bilde av Skrið
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Figur 34 Bilde 6 i registreringskartet (Figur 47). Bildet er tatt vestover omtrentlig midt i den vestlige delen av vurderingsområdet og
viser områdets nærhet til grunnfjell. De vestlige delene av terrenget har lite løsmasser og kun sporadiske soner med jordsmonn og
hovedsakelig overvekst av mose på bart fjell. Bilde av Skrið



Eigersund kommune - Strømstad, gnr. 98 bnr. 1 og 6

Side 38 av 63

Figur 35 Bilde 7 i registreringskartet (Figur 47). Bildet tatt mot vest i den sydlige delen av vurderingsområdet og viser nærhet til
grunnfjell slik diskutert Figur 34. Bilde av Skrið

Figur 36 Bilde 8 i registreringskartet (Figur 47). Bildet tatt lengst syd i vurderingsområdet og viser små stabile koller og skrenter med
flekkvis soner med jordsmonn. Bilde av Skrið
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Figur 37 Bilde 9 i registreringskartet (Figur 47). Bildet er tatt på beitemark i sydlige del av tiltaksområdet og viser generell
områdehelning samt tilstedeværelse av store steiner i overflaten av terrenget. Bilde av Skrið

Figur 38 Bilde 10 i registreringskartet (Figur 47). Bildet er tatt i den sydlige delen av t iltaksområdet. Det er en modell for
dimensjonerende fare i området (remobilisering av stein i overflaten) og viser overflateerosjon av jordsmonn der stein kommer helt
frem i dagen. Denne modellen er her definert ved mekanisk erosjonen utført av beitedyr, men illustrerer poenget med at når en
utvikler området må det ikke etterlates jordskrenter i åpent landskapet eller t ilgjengelig for erosjon slik at store steiner kan løsne og
rulle nedover til tiltaksområdet. Bilde av Skrið
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Figur 39 Bilde 11 i registreringskartet (Figur 47) og viser løpet i øverste del av terrenget og vassdraget som går ved aktsomhetssonen
for jord- og flomskred (Figur 14). Det er en sone med lav helning, med stor stein som ligger i kontakt med bart fjell. Bilde av Skrið

Figur 40 Bilde 12 i registreringskartet (Figur 47) og viser løpet i øvre-midtre del av terrenget og vassdraget som går ved
aktsomhetssonen for jord- og flomskred (Figur 14). Store steiner ligger god plassert i hele løpet nedover, med størrelser opp mot minst
1 m3. Bilde av Skrið
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Figur 41 Bilde 13 i registreringskartet (Figur 47) og viser den nedre delen av bekken som defineres der sonen til jord- og flomskred
aktsomhet er modellert (Figur 14). Stedegen stein på over 1 m3 er vanlig og bekken er tidvis ikke synlig. Bilde av Skrið
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Figur 42 Bilde 14 i registreringskartet (Figur 47). Stedegen stein i og langs flanken av elva på over 1 m3 er vanlig. Elven er veldefinert i
landskapet i denne sonen. Bilde av Skrið
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Figur 43 Bilde 15 i registreringskartet (Figur 47). Elven er veldefinert i landskapet. Bilde av Skrið

Figur 44 Bilde 16 i registreringskartet (Figur 47). Området flater noe mer ut og er bredere, fremdeles med stor stedegen stein i løpet.
Bilde av Skrið
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Figur 45 Bilde 17 i registreringskartet (Figur 47). Videre nedover elva kan en se noe mindre grov stein i elvebunnen. Bilde av Skrið



Eigersund kommune - Strømstad, gnr. 98 bnr. 1 og 6

Side 45 av 63

Figur 46 Figuren er en 2D modell basert på Lidar data med elvekanal, Q200+klima flom (blått). Røde linjer viser krysslinjer benyttet i
flomvurderingen (Figur 49, Figur 50, Figur 51 og Figur 52). Tiltaksområdet er markert i gult. Kilde grunnlagsdata kartverket.no

5. Farevurdering og risikoreduserende tiltak

I forbindelse med regulering og planer om oppføring av en rekke bolighus er det utarbeidet en
naturfarevurdering med fokus på skred- og flomfare. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig
naturfarene er, hvor store konsekvenser de har og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at
uønskede hendelser skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem.

Området har generelt få antall tilfeller av naturfarehendelser registrert og for tiltaksområdet fremstår
remobilisering av stor stein som ligger på toppen av fine jordmasser som dimensjonerende fare.
Prosessen vil være utløsende ved overflate erosjon etter store nedbørsmengder eller at det etter
utbygging etterlates skråninger som ikke er stabile.

Flom langs elva er en sekundær prosess og fare for området. En flomsonekartlegging dekker et areal
hvor det er fare for oversvømmelser, samt en kant med potensiell kant-erosjon der det bør vurderes
steinsetting av stein i dimensjon tilpasset vannets strømningshastighet ved stor flom.

L3

L2

L1
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Figur 47 Registreringskart fra befaring og vurdering av digitale data. Lokasjon per bilde er vist med stjerne. Vurderingsområdet er
markert med blått omriss, tiltaksområdet med grønt og sorte kryss-streker. Kilde grunnlagsdata kartverket.no



Eigersund kommune - Strømstad, gnr. 98 bnr. 1 og 6

Side 47 av 63

5.1. Flomsonekartlegging og erosjon

Tiltaksområdets sørlige del ligger i en veldig slak yttersving for elva. De hydrauliske beregningene gir
en strømningshastighet på ca. 5 m/s. Generelt anses erosjonsfaren som lav da elvebredden består av
mye, og store stein. Elvebredden her er vurdert som erosjonsstabil.

Det vurderes allikevel en anbefalt sikkerhetssone for bebyggelse på erosjonsutsatte elvestrekninger og
at den fastsettes ved en minimumsavstand fra toppen av elvekanten, se Figur 48. Avstand fra topp
elveskråning til bebyggelse bør være minst lik høyden på elveskråningen og minimum 20 meter.

Figur 48 Prinsippskisse – sikkerhet mot erosjon. Kilde: NVE.no

Resultatet av modelleringen er gjengitt i et flomsonekart (Figur 49) for gjentakelsesintervallene 1/200
(med klimapåslag). Vannlinje (profil langs kanalen) og krysslinjer (Figur 50, Figur 51, Figur 52, og Figur
53) er vist i vedlegg og gir elvens nivå for forskjellige gjentakelsesintervaller ved tiltaksområdet.



Eigersund kommune - Strømstad, gnr. 98 bnr. 1 og 6

Side 48 av 63

Figur 49 Faresonekart for flom ved gjentakelsesintervall 1/ 200. For mobilisering av overflatestein er hele tiltaksområdet ansett som
en faresone der stein ligger på skrått underlag. Kilde grunnlagsdata kartverket.no
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5.2. Skredfarevurdering

Aktsomhetskart for skred laget av NGU for NVE viser at forskjellige deler av vurderingsområdet ligger
innenfor aktsomhetsområdene for jord- og flomskred (Figur 14), men utenfor aktsomhetsområdet for
steinsprang (Figur 13) og snøskred (Figur 15).

Steinsprang
Berggrunnen innenfor vurderingsområdet er homogen og lite deformert og fremstår som stabil og
uten spesifikke skrenter til stede. En vurdering av fare for steinsprang er allikevel nødvendig selv om
tiltaksområdet ikke berøres av NVEs aktsomhetsområde for steinsprang. Årsaken er at området har
mye stor stein med god rundingsgrad (moreneavsetninger) på toppen av finmateriale. Finmaterialet
kan løses opp og fjernes ved erosjon og destabilisere plasseringen av overflate steinene.

Helningskartet for jordskred viser hvordan terrenget har varierende grad av bratthet, med
alternerende terrasser nedover fra vest mot tiltaksområdet, og stein som remobiliseres kan rulle ned
mot planlagt bebyggelse. Størrelse på enkelte steiner er opp mot 1 m3.

Ved utbygging av området må det hensyntas at det ikke blir liggende stein i overkant av tiltaksområdet
som har blottet jordsmonn i underkant av stein slik at det kan lett eroderes og remobilisere stein. Det
er på generelt grunnlag anbefalt å fjerne all stein som ligger i overflaten av jordsmonnet på oversiden
av tiltaksområdet.

Oppsummert fremstår det som usannsynlig at steinsprang fra skrenter vil ramme tiltaksområdet, men
remobilisering av moreneavsatt og avrundet stein som ligger i overflaten av jordsmonnet er en
potensiell fare. Faresonekart er ikke utarbeidet for dette, men det gjelder for alle områder i terrenget
hvor det ligger overflatestein. Terrenget bør derfor ryddes før tiltak ferdigstilles. Remobilisering av
stein i terrenget er ansett som dimensjonerende fare for tiltaksområdet.

Jord- og flomskred
Tiltaksområdet berøres av NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred.

Fare for jord- og flomskred relateres i vesentlig grad til mulighet for massebevegelse i skråninger der
det ansamles store mengder vann i løsmasser. Tiltaksområdet ligger i beitemark og aktsomhetskartet
til NVE markerer for jord- og flomskredfare i en sone med liten bekk (Figur 14). Bekken har lite
dreneringsareal og er naturlig steinsatt med stor og grov stein slik illustrert, og det er ikke sannsynlig
at det vil medføre erosjon og bevegelser av masser i dette området selv ved store nedbørsmengder.

Det er ingen jordskredhendelser i dette området og det bemerkes ingen mindre sig i terrenget som
skulle tilsi ustabilitet og dalsiden ved tiltaksområdet fremstår stabil. Det konkluderes ut fra
dokumenterte løsmasser, studie av digitale data, observasjoner ved befaring at det er usannsynlig at
det vil skje jordskredhendelser innen vurderingsområdet.
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Snøskred
Helningskart og aktsomhetskart for snøskred (Figur 7 og Figur 15) viser at området er godt utenfor
antatte faresoner. Det er vurdert til at snøskred ikke er en aktiv prosess i området og nær
tiltaksområdet især på grunn av manglende bratthet. Fare for snøskred er ansett som fraværende og
er ikke videre utredet.

Sørpeskred
Sørpeskred skiller seg fra vanlige snøskred ved at de utløses i relativt svakt hellende terreng hvor
tilførselen av vann (regn eller snøsmelting) er større enn det som dreneres ut. Utløsning skjer ofte i
forsenkning eller elveløp, og grunnet den høye vannmetningen vil sørpeskred kunne ha stor
rekkevidde.

Området har til dels store nedbørsmengder og regn, og noe snø på vinterstid. Gjennomsnittlig
snødybde kan overstige 50 cm, noe som vurderes til å sannsynliggjøre sørpeskred som en mulig
prosess. Derimot er terrenget beskaffenhet med lite ansamling av nedbør og lavt relieff noen
elementer som taler mot at en kan samle nedbør og kanalisere et sørpeskred. Det er vurdert at
sørpeskred ikke er en sannsynlig prosess i området og er derfor ikke videre utredet.
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6. Konklusjon

Naturfarevurdering av området er utført for tiltak innenfor sikkerhetsklasse S3/F2, derav
gjentakelsesintervall 1/5000 for skred og 1/200 vurdering av flom + klimapåslag på 20 %, jfr. TEK 17
med referanse til pbl. §28-1.

Vurderingsområdet i Strømstad har planer om å etablere en utvidelse med en rekke bolighus.
Naturfarevurderingen viser at fare for skred ved tiltaksområdet er akseptabel og har tilfredsstillende
sikkerhet mot skred innen nominell sannsynlighet på 1/ 5000. Dette er gitt at en fjerner eller sikrer
overflatestein som ligger slik til at de kan remobiliseres ved erosjon av grunnens finmasser.
Overflatestein ligger innenfor hele tiltaksområdet, men også i ytterkanten av tiltaksområdet mot vest
og nord.

Flomsonevurdering av elva er utført langs et vurderingsområde ved tiltaksområdet. Hovedmodellen
for flomvurderingen bygger på flomfrekvensanalyse inkludert egne beregninger. Modelleringen innen
nominell sannsynlighet for flom på 1/200 gir en flomsone som ligger med god avstand til
tiltaksområdet.

Betydelig erosjon langs elvekanten som kan medføre fare for tiltaksområdet er ikke ansett som en fare
da elvekanten fremstår stabil. Elven er naturlig steinsatt med stor og grov kantstein i området. I tillegg
fremstår elvestrekket relativt rett og ingen erosjon er dokumentert.

Det konkluderes med de gitte forutsetninger om rydding av overflatestein at tiltaksområdet er i et
område med akseptabel fare for skred og flom innenfor sikkerhetsklassene S3/F2, med tilfredsstillende
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/ 5000 for skred og 1/200 for flom.
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Skrið Aktsomhet AS

Stavanger 5. oktober 2022

Utførende Geolog Utførende Geolog

________________ ________________
Rasmus Pedersen Sten Rasmussen

Kontrollerende Geolog

______________
Jan Gunnar Opsal

Rapporten er utarbeidet av Skrið Aktsomhet AS på oppdrag fra kunde. Tredjepart kan ikke
anvende rapporten, eller deler av den uten samtykke fra Skrið Aktsomhet AS. Kopiering,

endring eller annen bruk som ikke er tiltenkt oppdragsgiveren er krenking av opphavsrett og
endringer gjort er utenfor Skrið Aktsomhet AS sitt ansvar.
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I. Kilder

Kartverket https:/ /www.kartverket.no/

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) https:/ /www.nve.no/

NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) https:/ /www.ngu.no/

NIBIO https:/ /nibio.no/

Norsk klimaservicesenter https:/ /klimaservicesenter.no/

Seklima https:/ / seklima.met.no/

NEVINA https:/ /nevina.nve.no

Norge i bilder https:/ /www.norgeibilder.no/

SAK 10, Direktoratet for byggkvalitet https:/ /dibk.no/regelverk/sak/

TEK 17, Direktoratet for byggkvalitet (https:/ /dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/ )

https://www.kartverket.no/
https://www.nve.no/
https://www.ngu.no/
https://nibio.no/
https://klimaservicesenter.no/
https://seklima.met.no/
https://nevina.nve.no/
https://www.norgeibilder.no/
https://dibk.no/regelverk/sak/
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
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II. Terrengprofiler

Som illustrasjon til flomsonevurderingen er det vedlagt tre kryss-seksjoner. Videre er lokasjonene for
krysslinjer sammenfattet på en vannlinje som representerer vannets gradient nedover elva sammen
med gjentakelsesintervall Q200 + 20%klima (se også Figur 46 og Figur 49.

Figur 50 Tverrsnitt over vassdraget for krysslinje 1 med mørk blå heltrukken strek (Q200+k) er referansemodell for konklusjon.
Strømningshastighet av vannmassene i farge. Lokasjon av linje er indikert i Figur 46.

Figur 51 Tverrsnitt over vassdraget for krysslinje 2 med mørk blå heltrukken strek (Q200+k) er referansemodell for konklusjon.
Strømningshastighet av vannmassene i farge. Lokasjon av linje er indikert i Figur 46.
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Figur 52 Tverrsnitt over vassdraget for krysslinje 3 med mørk blå heltrukken strek (Q200+k) er referansemodell for konklusjon.
Strømningshastighet av vannmassene i farge. Lokasjon av linje er indikert i Figur 46.

Figur 53 Vannlinje gjennom vurderingsområdet med lokasjon av linje refererer til Figur 38. Krysslinjene er vist med linje og
benevnelse; L1, L2, og L3, hhv. Figur 50, Figur 51 og Figur 52. Tiltaksområdet ligger langs hele profilet.
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III. Egenerklæringsskjema
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IV. Prosjekter

Skrid utfører en rekke vurderinger av naturfare per år, derav arbeid for private (byggesak) men også
innenfor regulering og sikkerhetsklasse S3 for skred, F2 for flom og K4 for kvikkleire. Kartet under viser
våre vurderinger per medio 2022.
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V. Om Skrið

Geolog Jan Gunnar Opsal startet i 2006 selskapet Bergart as med base i Surnadal. Grunnen til
oppstarten var blant annet flere henvendelser innen geologiske problemstillinger i regionen i
forbindelse med byggesaker og område reguleringer, samt store utfordringer med driften av Trollheim
kraftverk i Surnadal.

Jan Gunnar ble i perioden 2005-2013 benyttet innen vannføringsanalyser i elva Surna. I perioden 2009-
2013 var han ansvarlig sammen med SINTEF for å installere vannføringsmålere ovenfor og nedenfor
Trollheim kraftverk for å overvåke driften av Trollheim kraftverk. Fra perioden 2005 til 2010 ble
Statkraft anmeldt to ganger og ble bøtelagt i millionklassen for brudd på konsesjonsvilkårene. Det er i
dag seriøs og god drift ved Trollheim kraftverk.

Den viktigste lærdommen fra vannføringsovervåkningen var ikke at Statkraft måtte tvinges til seriøs
drift av Trollheim kraftverk, men hvor raskt et vassdrag kan gå fra normal vannføring til ekstremflom.
Derfor tilstreber Skrið å lage så gode modelleringer for at resultatet skal bli så nøyaktig som mulig,
men når man har erfaring med ekstremflom-situasjoner så vet man at det er krevende og usikre
faktorer i ligningen. Derfor skal man alltid være på den trygge siden.

I 2018 ble Skrið etablert sammen med Geolog Rasmus Pedersen grunnet økende oppdragsmengder og
Skrið har siden da gjennomført over 100 naturfarevurdering innen skred og flom i Norge.

I tillegg til naturfarevurderinger arbeider Skrið med å effektivisere teknologi for å stabilisere kvikkleire,
men dette arbeidet kan ikke realiseres før vi er sikker på at metoden er trygg og verifisert hos NVE.
Stabiliseringsmetoden av kvikkleire er en videreføring av Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) prosjektet
der Stjørdal kommune, Statens vegvesen, NVE, Bane Nor og NGI deltok.
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VI. Hvem jobber i Skrið?

Rasmus Pedersen
Hovedfag i geologi 1997
Utdannet innen berggrunnsgeologi og strukturgeologi, et spesialfelt innen vurdering av landgeologi,
deformasjon og svakhetssoner i fjell og berggrunn, og skred- og skredrelaterte prosesser. Sidefelt i
utdanning er strømningsanalyse, stratigrafi og sedimentologi, samt vurdering av erosjon og
vannføring, der flomvurdering er gjort de siste årene. Han har jobbet bredt innenfor hele geofaget i
mange år med sterk kompetanse innen IT og GIS. Som frilufts person vokst opp i Elverum og Folldal
finner du han i fjellet med tursko om sommeren, gevær på høsten og på topptur med ski om vinteren.

Jan Gunnar Opsal
Hovedfag i geologi 1997
Før hovedfaget, en runde med god treårig opplæring innen kvartærgeologi og hydrologi på
Distriktshøgskulen i Sogndal. Avsluttet studiet med kandidatoppgaven: «Lokalglasiasjon og stratigrafi i
Rindalen». Etter dette gikk ferden videre til universitetet som førte til en dypere forståelse av de
geologiske prosesser med fag som: Strukturgeologi – kartlegging av svakhetssoner, Tolking av
borhullsdata, Sedimentologi og flere feltekskursjoner i Troms og Finnmark med fokus på
elveavsetninger og kvikkleire.

Oppvokst med alle typer skred og flom i romsdalsbygda Eresfjord og erfaring med flom målinger i
Surna sammen med SINTEF over en periode på fem år. Naturfarer er i dag ofte en kartvurdering der
NVE med flere, har lagt ned en betydelig innsats for å synliggjøre naturfarene rundt oss. Denne
naturfaredatabasen sammen med vår utdannelse, erfaring og naturfareforståelse er grunnen til at vi
stiftet Skrið Aktsomhet AS. Og som fjellglad person er det alltid godt å vende tilbake til Eresfjord med
fjell opptil 1800 meter for å få litt perspektiv på noen av naturfarene en vurderer, av og til blir det
glemt bak kontorpulten.

Marinius Øygaren
Hovedfag i geologi 2002
Utdannet ved Universitet i Bergen med en rekke tverrfaglige miljø- og landskapsrelaterte emner i
tillegg til opplæring innen kvartær og sedimentologisk geologi. Hovedfagstudiet innebar fordypning i
geologiske prosesser, hovedsakelig relatert til utvikling og betydning av dannelse av forkastninger og
sprekkemønster. Oppvokst på gård i Sauda med en naturlig tilnærming til flom og skred. Økt forståelse
for geologiske prosesser og avsetningsmønster er tilegnet ved flere feltekskursjoner til bl.a.
kvartærgeologiske lokasjoner (Finse, Etne med flere).
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Karoline Aga
Hovedfag i geologi 2003
Utdannet ved Universitetet i Bergen med hovedfokus på strukturgeologi, sedimentologi, matematikk,
fysikk og geofysikk. Har hovedfag i strukturgeologi og tektonikk på deformasjonsmekanismer og
forkastnings- og sprekkegeometrier. Dypere forståelse for geofaget oppnådd ved flere feltekskursjoner
i inn- og utland med bredde fra både små- og storskala avsetninger og deformasjoner. Jobbet som
geolog og geofysiker siden utdannelsen med økende interesse for forbedret visualisering, analyse og
tolkning av geologiske og geofysiske data. Favorittaktiviteter på fritiden er terrengløping og fjellturer.

Sten Rasmussen
Hovedfag i geologi 1991
Utdannet innen løsmassegeologi og sedimentologi, et spesialfelt innen vurdering av landgeologi og
endringer i landskap som følge av strømninger i vann. I tillegg har han bred geologisk kunnskap innen
felt som marin geologi, strukturgeologi og stratigrafi. Solid kunnskap innen databehandling og diverse
dataverktøy som f.eks. GIS. Opptatt av naturen og tilbringer gjerne tid ute i all slags vær, gjerne med
kamera.

Emil Kristoffersen
BSc i geologi og geofare Høgskulen på Vestlandet 2022
Utdannet innen geofare i Sogndal, en utdanning med bred rekkevidde av fag og mange dager i felt.
Fagene inkluderer blant annet glasiologi, mineralog og petrografi, sedimentologi, strukturgeologi og
ikke minst hovedfokuset i studiet, som er geofare. Faget geofare inkluderer lære om tsunami,
jordskjelv, skred og flom, samt modelleringer. Dette gir et solid fundament for helhetsforståelse for
det meste innen geologi. Frit idsmessig er han oppvokst i frisk fjelluft i Folldal, og er derfor ofte i skog
og fjell, sommer som vinter. Unntaket er når han som selvutnevnt «handyman» setter sammen
planker eller skrur på en dings.

Maia Hoch
BSc i geologi og geofare Høgskulen på Vestlandet 2022
Utdannet i geologi og geofare i Sogndal, et studie som bruker naturen rundt Sogndal som klasserom
gjennom feltarbeid og ekskursjoner. Gjennom studiet har hun tilegnet kunnskap innen blant annet
glasialgeologi, sedimentologi, strukturgeologi og ingeniørgeologi. Hovedfokuset falt på fag innen
geofare som er en stor interesse, og innebærer tsunami, jordskjelv, ustabile grunnforhold, skred og
flom. Hun har også bakgrunn i permafrost og klimaforandring i Arktis fra feltstudier ved UNIS på
Svalbard. Bacheloroppgaven ble skrevet i samarbeid med JOSTICE prosjektet, og omhandler
topografisk analyse av breforlandet til Austerdalsbreen. På fritiden er hun som regel å finne ute på tur
med hundene, i skog eller langs jærstrendene.


