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 Sammendrag 

Norconsult AS har på oppdrag for Artec Aqua AS utført en skredfarevurdering i Eidsdal i forbindelse med 

foreslått vegtunnel fra Raudbergvika i forbindelse med utbygging av landbasert fiskeoppdrettsanlegg. 

Påhuggsområdet til vegtunnelen er foreslått like ved dagens ferjekai, nordvest for Eidsdal sentrum. Det er 

her også planer om å fylle ut i sjøen og etablere et industriområde. Norconsult antar at industriområdet med 

tilhørende bygg klassifiseres innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3, avhengig av personopphold. Ihht TEK 17 

skal høyeste tillatte sannsynlighet for skred være mindre enn 1/1000 for S2 og mindre enn 1/5000 for S3. 

Basert på tilgjengelig kartdata, befaring og modellering av steinsprang er skredfaren vurdert for hele 

fjellsiden innenfor det utvidete planområdet. Planområdet utgjør området helt fra havnivå og opp mot toppen 

ved Kilsti gård, som ligger ca. 400 moh. Store deler av planområdet er definert som verneskog som vil ha en 

dempende effekt på eventuelle skred. 

Spor i terrenget og modelleringsresultater indikerer at noen steinblokker kan komme helt ned til fjorden. 

Dette gjelder for den nordlige delen av området. I området hvor naustrekka står viser spor i terrenget og 

modelleringsresultater at eventuelle blokker vil stoppe opp før de når naustrekken.  

Planområdet ligger i oppskyllingssone for flodbølge indusert av fjellskred fra både Åkneset og Hegguraksla 

(sekundæreffekt). Dette er dimensjonerende skredtype sammen med steinsprang/steinskred. 

Forutsatt at man oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot flodbølge vil større områder ved fjorden (utfylt område 

i sjø) kunne benyttes til tiltak som faller inn under sikkerhetsklasse S2 uten at det må etableres sikringstiltak 

mot steinsprang.  

For tiltak som faller inn under sikkerhetsklasse S3 vil det være mulig å etablere disse på områder som er 

planlagt utfylt i sjø uten at det etableres sikringstiltak mot steinsprang. Dette forutsetter at risiko for flodbølge 

håndteres.   

Dersom det planlegges å plassere tiltak innenfor faresoner for steinsprang, vurderes det gjennomførbart å 

etablere sikringstiltak mot steinsprang ved bruk av fangnettgjerde.  

For sikring mot flodbølge indusert av fjellskred (sekundæreffekt) vil aktuelt tiltak være å tilpasse 

bygningsmassens kotehøyde i forhold til oppskyllingshøyder fra bølge. Andre tiltak kan være mulige, men 

gjennomførbarhet av dette må utredes spesielt av fagmiljø knyttet til bølge. I henhold til byggteknisk forskrift 

(TEK17) §7-4 kan det umiddelbart også tillates utbygging i områder med fare for flodbølger fra fjellskred gitt 

at vilkår i forskriften er oppfylt.  
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1 Innledning 

I forbindelse med utbygging av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i berghaller ved Raudbergvika er Norconsult 

AS engasjert for å vurdere skredfare for planområde i Eidsdal da det er planlagt en vegtunnel fra Eidsdal til 

anlegget i Raudbergvika. Den 2. mars 2021 utførte Norconsult befaring i Eidsdal i forbindelse med utredning 

av påhuggsplassering like sør for Eidsdal sentrum. Området som ble vurdert er beskrevet i notat NO-04 

WHS Raudbergvika – Vurdering av påhuggsområder for tunnel Eidsdal.   

På samme befaring ble et alternativt område nede ved sjøen befart for en overordnet vurdering. Dette 

området er beskrevet kort i NO-06 Tunnelpåhugg Eidsdal – alternativ ved sjøen. Det er her planer om å fylle 

ut i sjøen og etablere et industriområde. Basert på denne overordnede befaringen var det ønskelig å gå 

videre med dette området og samtidig inkludere et potensielt industriområde i sjøen (Figur 1). 

 

Figur 1: Prinsippskisse for industriområdet.  
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Dette notatet tar for seg befaringsobservasjoner og vurdering av skredfaren i fjellsiden. Området som er vurdert 

går fra toppen av fjellet ved Kilsti og ned mot påhuggsområdet. Figur 2 viser et kartsnitt med områdets 

planavgrensning markert i svart polygon.  

Påvirkningsområde er område som kan genere skred inn i planområdet. Store deler av planområdet ligger 

innenfor NVE sine aktsomhetskart for skred. Dette utløser krav til skredfarevurdering i forbindelse med søknad 

om byggesaker. 

I denne skredfarekartleggingen er det vurdert om skredfaren er reell og om sikkerhet mot skred er ivaretatt 

innenfor kartleggingsområdet. Vurderingene er utført i henhold til NVE sine retningslinjer (veileder 2020), i 

henhold til krav i plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17). 

 

Figur 2: Kartsnitt med områdets planavgrensning markert i svart polygon. Mulig tunnelpåhugg er markert med rød 
polygon. Påvirkningsområdet er markert med lilla polygon.  

1.1 Utførte undersøkelser 

Norconsult utførte befaring i fjellsiden i planområdet onsdag 6. oktober. Befaringen ble utført til fots av 

Marianne Kanestrøm Rødseth og Ole Håvard Barstad. Under befaringen ble det registrert spor i terrenget 

etter tidligere skredhendelser i tillegg til vegetasjon og eventuelle vannveier.  

Området ble befart til fots fra sjøen og oppover i fjellsiden og opp til de største bergskrentene som ble 

vurdert som løsneområder. Deretter ble området befart til fots ovenfra fra Kilsti gård og nedover til de største 

skrentene. 
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1.2 Gjeldende retningslinjer og styrende dokumenter 

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

(PBL) §§ 28-1 og 29-5 med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 «Sikkerhet mot skred» 

(Direktoratet for byggkvalitet, u.d.).  

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

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

brukes til å identifisere skredfareområder (NVE, 2014). Til retningslinjene er veilederen (versjon 12.11.2020) 

«Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak» tilknyttet, som gir 

anbefalinger til hvordan skredfare bør vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL 

(NVE, 2020).  

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

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

Tabell 1.  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder (Direktoratet for byggkvalitet, u.d.).  

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

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

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

skredfarlig område. 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Eksempel er garasjer, uthus, båtnaust, mindre 
brygger og lagerbygninger med lite personopphold. Enkelte mindre tilbygg, påbygg, ombygging og 
bruksendringer er omfattet av sikkerhetsklasse S1. 
 
I S2 inngår byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer, og/eller der det er middels 
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser ved skredhendelser. Eksempel er boliger med 
maksimalt 10 boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted der det normalt oppholder 
seg maksimum 25 personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og hamneanlegg.  
 
I S3 inngår byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer, og/eller der skred vil føre til store 
økonomiske og/eller samfunnsmessige konsekvenser. Eksempel er byggverk med flere boenheter og 
personer enn i S2, i tillegg til skoler, barnehager, sykehjem og lokale beredskapsinstitusjoner.  
 
Det er planlagt etablert tunnelpåhugg med industriområde lagt på fylling i sjø. Tiltaket på industriområdet vil i 
henhold til TEK17 §7-3 (Direktoratet for byggkvalitet.) trolig havne i sikkerhetsklasse S2 eller S3 med krav til 
største nominelle årlige sannsynlighet for skred ≤ 1/1000, evt. ≤ 1/5000. Valg av sikkerhetsklasse vil 
avhenge av hvilket normalt personopphold som planlegges for tiltakene. 
 

1.3 Restrisiko for skred 

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

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

nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres. 

Årlig nominell sannsynlig er per definisjon i TEK17 vurdert ut ifra en enhetsbredde definert av en 

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

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

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

1.4 Forutsetninger 

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

utredningstidspunktet. Skredfarevurderingen benytter metodikk, kunnskap og verktøy som da er tilgjengelig.  

Ifølge veileder (NVE, 2020) kan det være behov for ny skredfarevurdering om forutsetningene endres. 

Eksempler på endret forutsetninger som kan utløse behov for ny vurdering er blant annet nye 

skredhendelser, nye opplysninger om tidligere skredhendelser som ikke var nevnt, endret terrengforhold 

(eks. sikringstiltak, terrenginngrep), endret vegetasjonsforhold (eks. flatehogst), endret hydrologiske forhold 

(eks. grøfter, skogveger), oppdaget tydelige feil og mangler i tidligere skredfarevurdering og ny metodikk 

tilgjengelig. 

Foreliggende skredfarevurdering vil ikke gjelde for tiltak som faller inn under TEK17 §7-3, 1.ledd. 

 

1.5 Grunnlagsmateriale for fastsettelse av faresoner 

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i vurderingen:  

 

• Høydemodell fra 2017 med 0,25 meter oppløsning (www.høydedata.no)  

• Tilgjengelige flybilder (www.norgeibilder.no)  

• Feltobservasjoner fra Norconsult, utført 06.10.2021 

• Klimadata hentet fra Skredfarekartlegging i Norddal kommune, rapport nr 25-2015 (NVE) 

• Åknes Rapport 05.2011 

• Aktsomhetskart for skred, oversikt over historiske skredhendelser fra http://atlas.nve.no 

• Markfuktighets- og skogskart fra NIBIO (www.nibio.no/tjenester) 

• Tidligere skredfarevurderinger i Eidsdal 

o Flomfarevurdering av Eidsdal skole (Asplan Viak, 2020) 

o Skredfare og grunntilhøve, Eidsdal skole (Asplan Viak, 2020) 

o Skredfarevurdering Eidsdal sentrum (Sweco, 2020) 

o Geotekniske grunnundersøkelser (Norconsult, 2020) 

o NO-06 Tunnelpåhugg Eidsdal – alternativ ved sjøen, (Norconsult, 2021) 

http://atlas.nve.no/
http://www.nibio.no/tjenester
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2 Områdebeskrivelse 

2.1 Topografi og helning 

Store deler av dalsiden som ligger mellom toppen av fjellet ved Kilsti og ned mot påhuggsområdet har en 

gjennomsnittlig helning på ca. 30-45°. Det ligger flere utstikkende bergskrenter i flere høydenivåer med 

helning mellom 45° og 90°. De bratte skrentene opptrer ofte, men er ikke spesielt høye. Høyden er omtrent 

1,5-3 meter, med en generell høyde på ca. 2 meter. Horisontal utstrekning er også begrenset og strekker 

seg normalt 5-15 meter.  

 Enkelte slakere parti (20-30°) opptrer mellom disse skrentene ved omtrent kote 20, kote 75, kote 250, kote 

280 og omtrent ved kote 380 hvor Kilsti gård er. Disse flatere partiene har en begrenset utstrekning.  

 

 

 

Figur 3: Helningskart over vurdert område basert på høydemodell (oppløsning 0,25 meter). Høydekurvene har 20 meter 

intervall. Planområdet er vist i svart polygon. 
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2.2 Vannveier 

Markfuktighetskart fra NIBIO viser ingen markfuktighet av betydning. Det er heller ikke registrert vannveier 

på topografisk kart bortsett fra en 20 meter lang bekk sør for naustrekka (Figur 2). 

 

Figur 4: Markfuktighetskart fra NIBIO viser ingen vannveier i fjellsiden. Planområdet er markert med svart polygon. 

 

2.3 Skog og vegetasjon 

Kronedekningskart (Figur 5) og kart over dominerende treslag (Figur 6) viser at det er meget god 

kronedekning i fjellsiden og at skogen består av hovedsakelig blandet skog og løvskog med områder av 

furuskog. Dette samsvarer med observasjoner fra befaringen. 

Ifølge kart fra NIBIO (Figur 7) er store deler av skogen i planområdet klassifisert som verneskog iht. 

Skogbruksloven §12. Skogen er definert som «vern mot fjell» og vil dermed gi vern mot naturskader da 

etablert skog i løsne- og utløpsområder her vil kunne gi redusere utløpslengde for steinsprang samt hindre 

akkumulasjon av store snømengder med hensyn til snøskred.  

Det er en forutsetning for foreliggende skredfarevurdering at skogen ivaretas som den er.  
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Figur 5: Kronedekningskartet fra NIBIO viser at det er tett skog i fjellsiden med kronedekning på opp mot 100% de fleste 
steder. Planområdet er markert med svart polygon. 

  

Figur 6: Kartet viser at skogen består av blandet skog med soner av både furu og løvtrær. Planområdet er markert med 
svart polygon. 
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Figur 7: Vernskog (Vern mot fjell) er markert med svart skravert område (NIBIO). Planområdet er markert med svart 
polygon. 

 

2.4 Berggrunn og løsmasser 

Det eksisterer kun grove regionale berggrunnskart og løsmassekart i målestokk 1: 250 000 for området 

(NGU, 2021). Berggrunnskart fra NGU viser at området består av granittisk gneis (Figur 8),).  
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Figur 8: Berggrunnskart fra NGU viser at berggrunnen er av granittisk gneis. Planområdet er markert med svart polygon. 

 

Løsmassekart fra NGU viser at mesteparten av området består av tynt humus/torvdekke (Figur 9). Kartet har 

liten målestokk (1:250.000) og vil derfor ikke gi detaljer for vurdert område, men er benyttet for å gi en 

oversikt. Under befaring ble dette bekreftet, men i tillegg var det tynne humus/torvdekket preget av stedvis 

spredte skredavsetninger med mer konsentrerte urmasser. Dette har trolig sammenheng med tidligere utfall 

fra de mange mindre skrentene i fjellsiden. 

Nederst i fjellsiden i området som vender mot øst, under kote 75 er løsmasseavsetningene mer dominert av 

en blanding av breelvavsetninger og morene (Tunnelpåhugg Eidsdal, Norconsult, 2021), som trolig stammer 

fra erosjon fra lenger opp i dalen fra den gangen dalen var dekket av is. I området over naustrekken er disse 

breelvavsetningene ikke like tydelige. 
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Figur 9: Løsmassekart fra NGU (1:250 000) viser at løsmassene er dominert av humusdekket/tynt torvdekke over 
berggrunn (brunt), skredmateriale (rød) og bart fjell (grå). Helt øverst ved Ytste Kilsti er det morenematerialer, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen (lys grønn). Planområdet er markert med svart polygon. 

2.5 Aktsomhetskart 

Aktsomhetskart for skred i bratt terreng er vist i vedlegg 1 og generell beskrivelse av skredtyper er gitt i 

vedlegg 2. 

2.6 Klima 

I forbindelse med tidligere faresonekartlegging i Norddal kommune utført av NVE og NGU (2015) er 

klimadata fra nærliggende værstasjoner sammenstilt (Skredfarekartlegging i Norddal kommune, NVE 2015) 

Data herifra er vist i Figur 11 og Figur 12.   

Årsnedbøren for værstasjonen «Norddal» (398 moh.) og Linge (34 moh.) viser årsnedbør på 965 mm for 

Norddal og 1290 mm for Linge basert på data fra 1961-1990 (Figur 11). Månedsnedbøren er størst i 

høstmånedene og minst i sommermånedene. 

For vurdering av faren for snøskred er årlig, maksimal snødybde ved stasjonene og fremherskende 

vindretninger i forbindelse med snøvær viktige parametere. Klimadataene gir et inntrykk at Eidsdal ligger i et 

område som er snøfattig helt nede ved fjorden, men der det kommer betydelig mer snø i høyereliggende 

områder. Dette støttes også av våre erfaringer fra andre prosjekter i denne landsdelen. Rapporten beskriver 

at dataene har ingen klare felles mønster mellom stasjonene, og dette skylde trolig lokale effekter av 

topografien. Vestlig og nordvestlig vind kan i all hovedsak assosieres med større snøfall i fjellet og 

høyereliggende områder.  
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Figur 10: Vindrose for Linge (1961 – 1974) og Tafjord (1956 – 2012). Det er benyttet vindmålinger registrert i 
værsituasjoner med nedbør (RR>0) som i fjellet kan antas å ha kommet i formen av snø (t ≤ 3°C nede ved stasjonene, 
dvs. omtrent ved havnivå). 

For vindrosene er det valgt å benytte vindregistreringer i værsituasjoner med nedbør og temperaturer under 

+3 °C. Under denne temperaturen målt ved stasjoner som ligger omtrent nede ved havet, antas nedbøren 

over 400 – 500 m høyde (dvs. i løsneområdene for snøskred) å være snø. Dataene viser ikke noe klart felles 

mønster mellom stasjonene, og dette skyldes trolig effekten som den lokale topografien (fjell og fjorder) har 

på vindmønsteret ved de ulike stasjonene. Opplysninger fra lokale innbyggere i Valldal, tilsier at det er 

vestlig og nordvestlig vind som i all hovedsak assosieres med større snøfall i kartleggingsområdet, selv om 

dette ikke kommer godt fram fra vindrosene (Skredfarekartlegging i Norddal kommune, NVE 2015).  
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Figur 11: Årsnedbør for nærliggende værstasjoner (Skredfarekartlegging i Norddal kommune, rapport nr 25-2015, NVE, 
2015). 
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Figur 12: Årlig, maksimal snødybde registrert ved Stordal /Overøye (28 moh.), Tafjord (11 moh.), Grønning (312 moh.), 
Linge (34 moh.) og Stordal-Overøye (398 moh.) (NVE, Skredfarekartlegging i Norddal kommune, rapport nr 25-2015, 
Norges vassdrags og energidirektorat, 2015). 

2.7 Skredhistorikk 

I NVEs skreddatabase er det ikke registrert skredhendelser som går inn mot planområdet. Spor i terrenget 

viser derimot at det har foregått hendelser som ikke er registrert.  

2.8 Ustabile fjellparti 

 Nasjonal database for ustabile fjellparti 

 
Det ustabile fjellpartiet Åkneset ligger omtrent 20 km sørvest fra vurdert område (langs kystlinjen). Dette 
fjellpartiet er klassifisert som faregrad «svært høy». Eventuell flodbølge fra Åkneset kan påvirke hele 
fjordsystemet og gir derfor høy risiko for alle scenario av Åknes. Det er ytterligere definert 2 ustabile 
fjellpartier langs Sunnylsfjorden (Rindalseggene og Aksla), men disse har faregrad «lav». Det er flere 
ustabile partier langs Geirangerfjorden og Norddalsfjorden, men objektene er klassifisert med «lav» og 
«middels» faregrad. I Tafjorden, omtrent 10 km øst for Eidsdal, ligger det ustabile fjellpartiet «Hegguraksla» 
som har faregrad «middels». En eventuell flodbølge fra dette bergpartiet vil påvirke planområdet i Eidsdal. 
 
Faresonegrenser for oppskyllingshøyder for fjellskredrelatert flodbølge er gitt i NVE sine samlede faresoner, 
se Figur 13. 
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Figur 13: Utsnitt fra NVE sitt faresonekart for flodbølge indusert fra fjellskred (sekundæreffekt) (NVE Atlas). 

 

 Deformasjonsmålinger - InSAR Norge 

Det er i karttjenesten InSAR Norge studert deformasjonsmålinger fra satellitter for å verifisere om fjellsiden 
indikerer bevegelse av potensielt ustabile fjellparti. Det er på tilgjengelig datagrunnlag ingen tegn til 
deformasjon langs fjellsiden ovenfor vurdert område. Terrenget over vurdert område er imidlertid 
vegetasjonsdekt noe som kan gi begrensede InSAR-målinger.  
 

2.9 Eksisterende skredfarevurderinger 

NGI har tidligere utført faresonekartlegging i Stranda kommune (NGI, 2019). Eidsdal er ikke inkludert i denne 

kartleggingen, men områder omkring, som Stranda og Hellesylt er kartlagt.  

Våren 2020 kartla Asplan Viak skredfaren omkring Eidsdal skole, som ligger omtrent 1 km oppover i Eidsdal. 

Sannsynligheten for skred for Eidsdal skole er vurdert til å være større enn 1/5000 og sikringstiltak er 

anbefalt. 

Sweco utførte i 2020 en skredfarevurdering av Eidsdal sentrum. Denne viser at sannsynligheten for skred 

ned til området ved campingplassen ved sjøen er større enn 1/5000.Det må legges til grunn at det ikke er 

utført befaring i aktuelt området for denne vurderingen.  

Norconsult foretok en overordnet vurdering av tunnelpåhugg ved sjøen våren 2021. NO-06 Tunnelpåhugg 

Eidsdal, Norconsult, 2021  
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3 Feltobservasjoner 

Hensikten med feltarbeidet var å få et inntrykk av grunnforhold, topografiske forhold, aktuelle 

skredavsetninger og potensielle løsneområder. Omtalte observasjoner relevant for skredfarevurderingen er 

sammenfattet i et registreringskart og skyggekart vist i Figur 14 og Figur 15.  

3.1 Skredgeologisk beskrivelse 

Oversikt over vurdert område er vist i  Figur 2. Området ligger langs fjorden like vest for Eidsdal sentrum, 

hvor det er tidligere anlagt en naustrekke i betong nede ved sjøen (ca. kote 4). Under befaringen ble det 

påvist berg i dagen i skjæringer langs kanten av området (Vedlegg 3 Foto 1 og 2). Figur 14 viser 

registreringer (gule punkt) av spor i terrenget som har betydning for skredhendelser. 

 

Figur 14: Registreringskart med inntegnet skredrenner/erosjonsrenner markert med stiplet oransje. Grønn linje indikerer 
potensielle breelvavsetninger. 

Terrenget har en gjennomsnittlig helning på ca. 30-45°. Omtalte bergskrenter har helning mellom 45° og 90°. 

Enkelte slakere parti (20-30°) opptrer mellom disse skrentene, men har begrenset utstrekning. Ved de fleste 

bergskrentene er det registrert rotvelt som har eksponert berget (Vedlegg 3, Foto 6, 7 og 11). Basert på 

disse observasjonene i tillegg til en del ur antas det tynt løsmassedekke. Løsmassene i fjellsiden består 

hovedsakelig av tynt vegetasjonsdekke med torv/humus. 

Nederst i fjellsiden i området som vender mot øst, under kote 75 var løsmasseavsetningene mer dominert av 

en blanding av breelvavsetninger og morene (NO-06 Tunnelpåhugg Eidsdal, Norconsult, 2021)  som trolig 

stammer fra erosjon fra lenger opp i dalen fra den gangen dalen var dekket av is. Dette er markert på Figur 

14 med grønn linje. I området over naustrekken er disse breelvavsetningene ikke like tydelige. 
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Breelvavsetningene er ikke registrert på NGU sitt løsmassekart verken på østsiden eller nordøstsiden da 

målestokken er for grov (1: 250 000), men er registrert i tidligere skredfarevurderinger. 

Breelvavsetningene/morene mot øst er i tillegg dekket av skredmaterialer. I fjellsiden som vender mot 

nordøst er det for det meste tynt løsmassedekke og skredmaterialer. 

Skyggekart (Figur 14) viser flere mindre bergskrenter med orientering NV-SØ. Bergskrentene vises også på 

helningskartet som mørkere områder, (Figur 3). Bergskrentene opptrer lokalt og har en generell høyde på 

1,5-3 meter (Vedlegg 3, Foto 6 og 7). Figur 15 viser i tillegg lokalisering av de omtalte bergskrentene. 

Nedenfor bergskrentene opptrer ofte enkeltliggende blokker og urmasser. Nedfall varierer i størrelse fra 

enkeltblokker til urmasser på opptil flere meters lengde og bredde (Vedlegg 3, Foto 3-5 og 8-16). Urmassene 

sees som en ujevn overflate på skyggekartet. Urmassene består stort sett av blokker med størrelse 0,5 x 0,7 

x 0,3 m. Den generelle utstrekningen på urmassene ligger mellom 10 og 40 meter, og antyder en 

dominerende utløpslengde.  

Fra skyggekartet ses det flere renner i terrenget (Figur 3) som kan skyldes erosjonsprosesser under perioder 

med stor vannføring. Foto av sidekanten av en slik renne er vist i Vedlegg 3, Foto 17. Det ble ikke registrert 

ferske spor i terrenget etter vannerosjon, men vi kan ikke utelukke at dette skjer ved stor nedbør eller 

snøsmelting. Innenfor det vurderte området er det et ca. 70 meter bredt parti uten tegn til slike renner.  

Ett par steder er det registrert en eller flere større blokker som er stablet opp på mindre blokker. De største 

blokkene har en størrelse på opptil 3 x 5 x 1,5 meter. Disse er vist på Figur 15 med gult pkt. øst for midterste 

løsneområde (Vedlegg 3 Foto 13). 

 

 

Figur 15: Skyggekart med registreringer. 
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3.2 Skog og vegetasjon  

Befaring viser at det er meget god kronedekning i fjellsiden. Men denne kronedekningen er ikke konstant 

hele året da store deler av skogen er dominert av løvskog, som mister bladene på vinteren og eksponerer 

fjellsiden mer enn områder hvor det er furuskog. 

3.3 Vannveger 

Under befaring ble det ikke registrert eksisterende vannveier, bortsett fra en liten bekk på 25-30 meter 

lengde som også vises på kartet helt nede ved sjøen. Det er likevel tegn til sesongbaserte vannveier i 

terrenget enkelte steder. Disse oppstår trolig ved stor nedbør eller ved snøsmelting. 
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4 Modellering  

Det henvises til vedlegg 4 og Figur 16 for resultater fra modelleringen.  

4.1 Bruk av modelleringsverktøy 

Programvaren RAMMS – Rockfall (3D-modell) er benyttet som hjelpemiddel for evaluering av utløpslengde 

for steinsprang. 3D simuleringen gir et godt bilde av hvordan topografiske forhold påvirker strømning og 

utbredelse av steinsprang.  

RAMMS – Rockfall 

Programvaren RAMMS (Rapid Mass Movements Simulation) er anvendt som verktøy for å modellere 

steinsprang i dette oppdraget. Programmet er en numerisk modell som består av tre ulike moduler; 

snøskred, flomskred og steinsprang. Steinsprangmodulen beregner blokkbevegelse til steinsprang i et 3-

dimensjonalt-terreng. Utløpsdistanse, kinetisk energi og spranghøyde blir beregnet for hver enkelt blokk fra 

start til stopp i skredbanen. Modulen er utviklet og kalibrert etter avanserte feltmålinger av steinsprang utført i 

Sveits. Modellen ble tilgjengelig for kommersiell bruk i 2015 og modellen beskriver blokkbevegelsen i en 

«hard-contact rigid body» tilnærming. RAMMS anvender dragkoeffisienter for å ta hensyn til bremsing på 

blokkene i ulike typer terrengoverflater, for eksempel myr, ur og trær. RAMMS beregner resultantkraft 

mellom bakken og blokkens kanter, noe som bestemmer retningen blokken får. Blokkform har derfor stor 

betydning for beregning av blokkbevegelsen i programmet. 

Utfordringen med RAMMS er å ha en god nok digital terrengmodell som klarer å fange opp små 

terrengformasjoner som påvirker oppførselen til blokkene. Terrengmodeller med utilstrekkelig kvalitet kan 

føre til at modellen simulerer blokker som tar andre veger i terrenget enn det som vil skje i virkeligheten. 

Fysiske prosesser som foregår, for eksempel når en stein treffer skog eller andre hindringer i terrenget er 

meget komplisert. Modellen vil aldri simulere virkeligheten, og er kun et hjelpemiddel for å vurdere 

skredblokkenes utbredelse. For mer informasjon om RAMMS henvises det til brukerveiledningen (RAMMS: 

ROCKFALL User Manual), utarbeidet av WSL. 

Parametervalg:  

Parametere brukt i RAMMS er vurdert ut fra feltarbeid og tilgjengelig grunnlagsdata. Materialtyper er valgt 
basert på geologisk tolkning av høydedata og beskrivelser fra manualen. Det er modellert fra flere 
løsneområder fra berghammere som ligger på ulike høydenivåer. Utvalgte løsneområder ble fastsatt basert 
på feltobservasjoner.  
 
Modellen er kjørt med ulike oppsett basert på valg av materialtype:    
 

• 1 material av type medium  

• Blokkform: rektangulære blokker  

• Blokkvolum: ca. 0,8 m3  

• Antall simuleringer: 1000 for hver berghammer 

• Alle modelleringer er kjørt med skog (medium tetthet).  
 
 
Resultater: 

Modelleringen indikerer at nedfall fra løsneområdene har potensiell utløpslengde helt ned i sjøen i den 

nordlige delen av planområdet. Like nord for naustekkene drenerer blokkene langs en mindre forsenkning i 

terrenget slik at det blir en liten oppkonsentrering nede ved sjøen. I sørlige del av planområdet, omkring 



WHS Raudbergvika - Skredfarevurdering utvidet reguleringsområde Eidsdal 

 
  
Oppdragsnr.: 5209949   Dokumentnr.: RA-09   Versjon: J03 

  

2021-10-20  |  Side 24 av 30 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\520\99\5209949\5 arbeidsdokumenter\52 
ingeniørgeologi\dokument\ra-09 skredfarevurdering eidsdal\ra-09 whs raudbergvika - skredfarevurdering utvidet 
reguleringsområde eidsdal j03 2021-10-20.docx 

 

naustrekkene viser modelleringen at utløpslengden er noe kortere. Dette har trolig sammenheng med 

helningen på terrenget er noe lavere i dette området. Man kan likevel ikke utelukke at enkeltblokker kan gå 

lenger, men basert på modelleringen viser det seg at objekt vil ha liten energi og skadepotensialet i dette 

området.  

 

Figur 16: Modellering av steinsprang fra potensielle løsneområder. Planområdet er vist i svart polygon.  
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5 Skredfarevurdering 

Under følger spesifikk vurdering for hver enkel skredtype (steinsprang, steinskred, snøskred, sørpeskred, 

jordskred og flomskred) for planområdet. 

Skredfarevurdering er utført på bakgrunn av tilgjengelige kartdata, modellering og befaring. 

5.1 Snøskred og sørpeskred 

Basert på klimadata kan det komme betydelige mengder med snø i øvre del av fjellsiden. Tett skog i store 

deler av potensielle løsneområder reduserer imidlertid muligheten for større ansamlinger av vindtransportert 

snø og dermed utløsning av snøskred. At skogen er definert som vernskog er derfor positivt. Det er heller 

ikke registrert spor i terrenget eller vegetasjon etter tidligere snøskred eller sørpeskred.  

Tilstedeværelsen av urmasser og enkeltblokker gjør også at terrenget er irregulært og at det må store 

snømengder til for å kunne danne glideplan i snødekket. Eidsdal ligger også i kystnære områder med 

fjelltopp på ca. 400 moh. og snømengden vil dermed være noe begrenset i forhold til målestasjoner lenger 

inn i landet eller høyere i fjellet. Det er ikke observert terrengformasjoner som kan samle store mengder med 

vann og danne eventuelle sørpeskred 

Norconsult vurderer at sannsynligheten for snøskred og sørpeskred er mindre enn 1/1000 for hele området 

langs sjøen. Tiltaket oppfyller dermed krav med tanke på snøskred og sørpeskred uavhengig om tiltaket 

plasseres i sikkerhetsklasse S2 eller S3. 

5.2 Steinsprang og steinskred 

Steinsprang er vurdert til å være den dimensjonerende skredfaren i området. Fjellsiden består av flere 

oppsprukkete skrenter med et tynt vegetasjonsdekke omkring. Ut ifra befaring ser det ut til at de fleste 

blokkene relatert til steinsprang ikke har lang utløpsdistanse (maksimalt 30-40 meter). Ved sjeldne tilfeller 

kan det ikke utelukkes at enkeltblokker har potensiale til å nå helt ned til sjøen i den nordlige delen av 

området.  

Steinsprang er modellert i modelleringsverktøyet RAMMS (Figur 16) og indikerer at nordlige del av 

planområdet kan være utsatt for steinsprang. I området ved de eksisterende naustene ser det ut til at 

utløpsdistansen er noe kortere der de lengste blokkene stopper før de når naustene. Et potensielt påhugg vil 

bli plassert inn i fjellsiden. Jo lengre inn mot fjellet påhugget etableres jo større sannsynlighet vil det være for 

at steinsprang kan treffe påhuggsområdet. 

Sannsynligheten for steinsprang varierer langs sjøkanten og vil dermed endres fra sikkerhetsklasse S2 (≥ 

1/1000) og S3 (≥ 1/5000) avhengig av hvor industriområdet plasseres og hvor mange personer som er tenkt 

å oppholde seg. 

5.3 Jord- og flomskred 

Det er ingen definerte vannveier oppe i fjellsiden, men ved større nedbørsmengder eller snøsmelting er det 

grunn til å tro at vann beveger seg under urmasser og/eller samles opp langs forsenkninger i terrenget. Det 

er registrert noen renner på skyggekart i området som kan skyldes vannerosjon. Sentrale deler av 

planområdet nederst ved sjøen har ingen spor etter disse. Terrenget er dekket av vegetasjon, noe som 

bidrar til å stabilisere jordsmonnet. Det ble ikke oppdaget tegn til tidligere skred eller sig i løsmasser. Ut ifra 

løsmasseforhold, vegetasjon og topografi vurderes potensialet for jordskred med utløp til 

kartleggingsområdet å være liten 
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Norconsult vurderer at tiltaket oppfyller krav med tanke på jord- og flomskred siden sannsynligheten for jord- 

og flomskred er mindre enn 1/1000 for hele området langs sjøen, uavhengig av om det plasseres i S2 eller 

S3. 

5.4 Fjellskred 

Det er ikke observert eller kartlagt fjellskred som vurderes å kunne gi direkte risiko mot vurderte område. 

Med hensyn til fjellskred vil det være risiko knyttet til sekundæreffekt på grunn av flodbølge indusert av 

fjellskred, se Kapittel 2.8. Dette må tas hensyn til ved fastsettelse av faresonegrenser. 
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6 Samlet vurdering av skredfare 

6.1 Faresoner 

Basert på modelleringsresultater og befaring er faresoner tegnet opp for sikkerhetsklassene S1, S2 og S3. 

Dimensjonerende skredfare er vurdert til å være steinsprang samt flodbølge indusert av fjellskred 

(sekundærvirkning). Planlagt industriområde vist i Figur 1.  

Faresonegrensene er førende for plassering av byggverk og tiltatt personopphold på uteareal innenfor 

planområdet.  

Fastsatte faresonegrenser forutsetter tilstedeværelsen av dagens verneskog. 

 

Figur 17: Faresonekart for planområdet. Planområdet er vist i svart polygon.  
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6.2 Aktuelle sikringstiltak 

Det vurderes gjennomførbart å etablere tiltak som faller inn under både sikkerhetsklasse S2 og S3 på 

planlagt industriområde (fylling i sjø) utenfor angitte faresoner for steinsprang. Dette forutsetter at risiko for 

flodbølge indusert av fjellskred er håndtert. 

Dersom det planlegges å plassere tiltak innenfor faresoner for steinsprang, vurderes det gjennomførbart å 

etablere sikringstiltak ved bruk av fangnettgjerde.  

For sikring mot flodbølge indusert av fjellskred (sekundæreffekt) vil aktuelt tiltak være å tilpasse 

bygningsmassens kotehøyde i forhold til oppskyllingshøyder fra bølge. Andre tiltak kan være mulige, men 

gjennomførbarhet av dette må utredes spesielt av fagmiljø knyttet til bølge. I henhold til byggteknisk forskrift 

(TEK17) §7-4 kan det umiddelbart også tillates utbygging i områder med fare for flodbølger fra fjellskred gitt 

at vilkår i forskriften er oppfylt.  

Eventuelle sikringstiltak må detaljprosjekteres 



WHS Raudbergvika - Skredfarevurdering utvidet reguleringsområde Eidsdal 

 
  
Oppdragsnr.: 5209949   Dokumentnr.: RA-09   Versjon: J03 

  

2021-10-20  |  Side 29 av 30 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\520\99\5209949\5 arbeidsdokumenter\52 
ingeniørgeologi\dokument\ra-09 skredfarevurdering eidsdal\ra-09 whs raudbergvika - skredfarevurdering utvidet 
reguleringsområde eidsdal j03 2021-10-20.docx 

 

7 Konklusjoner 

På bakgrunn av utførte befaring og gjennomgang av grunnlagsmateriale trekkes følgende konklusjoner: 

• Dimensjonerende skredtype er vurdert å være steinsprang i kombinasjon med oppskyllingshøyder 

fra flodbølge indusert av fjellskred (sekundæreffekt). 

• Det vurderes gjennomførbart å etablere tiltak som faller inn under både sikkerhetsklasse S2 og S3 

på planlagt industriområde (fylling i sjø) utenfor angitte faresoner for steinsprang. Dette forutsetter at 

risiko for flodbølge indusert av fjellskred er håndtert. 

• Dersom det planlegges å plassere tiltak innenfor faresoner for steinsprang, vurderes det 

gjennomførbart å etablere sikringstiltak ved bruk av fangnettgjerde.  

• Tilstedeværelse og ivaretagelse av eksisterende verneskog er en forutsetning for fastsatte 

faresonegrenser. 

• Med hensyn til oppskyllingshøyder for flodbølger fra fjellskred vil tiltak være å heve plassering 

(kotehøyde) for byggverk/tiltak. Gjennomførbarhet av eventuelt andre sikringstiltak må utredes 

spesielt av fagmiljø på bølger.  

• Iht. TEK17 kan det tillates utbygging i områder med fare for flodbølger fra fjellskred gitt at vilkår i 

TEK 17 §7-4 er oppfylt. Med hensyn til gjennomføring av sikringsarbeider må det utføres egne 

risikovurderinger med hensyn til arbeidssikkerhet 

Ut ifra gjeldende regelverk vil det være en restrisiko for skred utover faresonegrensene.  
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8 Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1 Aktsomhetskart 

8.2 Vedlegg 2 Generell beskrivelse av alle skredtyper 

8.3 Vedlegg 3 Fotobilag 

8.4 Vedlegg 4 Modellering 

8.5 Vedlegg 5 Faresonekart 
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 Vedlegg 1 – Aktsomhetskart 

NVEs aktsomhetskart for steinsprang, snøskred og jord/flomskred utarbeidet av NGI atlas hentet fra NVE og 

(atlas.nve.no).  

 

Figur 1: Aktsomhetskart for steinsprang fra NVE (atlas.nve.no). Vurdert område markert som rød polygon.  
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Figur 2: Aktsomhetskart for snøskred fra NVE (atlas.nve.no). Vurdert område markert som rød polygon. 
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Figur 3: Aktsomhetskart for snø- og steinsprang fra NGI (atlas.nve.no). Vurdert område markert som rød polygon. 
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Figur 4: Aktsomhetskart for snø- og steinsprang fra NGI (atlas.nve.no). Vurdert område markert som rød polygon. 
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 Vedlegg 2 – Generell beskrivelse av ulike skredtyper 

Under følger en kort beskrivelse av de ulike skredtypene. 

 

Steinsprang og steinskred 

Steinsprang og steinskred løsner vanligvis i fjellskråninger som er brattere enn 45° [1]. Stabiliteten i 

bergmassene påvirkes av blant annet bergartstype, oppsprekkingsgrad, sprekkeforhold og foliasjon, 

vanntilgang og tilstedeværelse av trær og røtter (rotsprengning). Steinsprang består av enkeltblokker som 

beveger seg hovedsakelig uavhengig av hverandre, og det mest vesentlige energitapet skjer i kontakt med 

terrengoverflaten. Et steinskred er en massebevegelse av et større bergparti. Partiklene i steinskredet 

splittes oftest i mindre deler nedover skredbanen. Energien til et steinskred avtar ved støt mellom blokkene i 

skredet og ved kontakt med terrengunderlaget [1] . 

 

Jordskred 

Jordskred er utglidning av løsmasser i terreng brattere enn 20°. De starter med en plutselig utglidning, eller 
vedvarende sig i terrenget, i vannmettede løsmasser [1]. Røtter fra vegetasjon vil kunne bidra til at 
løsmassedekket får økt styrke, samtidig som det vil kunne øke permeabiliteten i jorden. Løsmassetype og 
tykkelse spiller også en viktig rolle, samt menneskelige inngrep som kan endre naturlige dreneringsveier for 
vann. Ifølge NVEs veileder er skog stabiliserende for jordskred siden røtter og vegetasjon reduserer faren for 
erosjon og utglidning. I tillegg bidrar skogen høyere opp i dreneringsfeltet til å dempe vannføringen ved 
intens nedbør [1].  De viktigste utløsningsfaktorene er oppbygging av vanntrykk som følge av langvarig 
nedbør, intense regnskyll og/eller sterk snøsmelting.  
 
 
Flomskred 

Flomskred er hurtige vannrike skred som opptrer typisk langs bratte elver/bekkeløp, eller i raviner, hvor det 

er eroderbare løsmasser til stede. Oftest er helningen i løsneområdet mellom 25 – 45°, men kan også 

oppstå i slakere terreng helt ned mot 15° [1]. Flomskred opptrer også der det vanligvis ikke er permanent 

vannføring. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større blokker, trær og 

annen vegetasjon i og langs løpet. I flomsituasjoner eller ved høy vannføring kan det oppstå erosjon langs 

bekkeløp som over tid kan føre til ustabile masser. Ifølge NVEs veileder er skog stabiliserende for flomskred 

siden røtter og vegetasjon reduserer faren for erosjon og utglidning. I tillegg bidrar skogen høyere opp i 

dreneringsfeltet til å dempe vannføringen ved intens nedbør [1].  

 

Snøskred 

Snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 25° - 55° bratt [1]. I slake skråninger (30° - 35°) må det 

komme 1-2 meter snø i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile forhold. Forsenkninger som 

skålformasjoner, gjel og skar er vanlige terrengformasjoner der det kan løsne skred. Store flate 

områder/platåer over løsneområdene vil ofte bidra til økt akkumulering av snø inn i løsneområdene, noe som 

kan gi økt snøskredfare. Tett skog i fjellsiden vil ofte hindre utløsning av snøskred. Forutsetningen er at 

trærne er så høye at de ikke snør ned [2].  
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Sørpeskred 

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

muliggjør en vannmetting av snødekket. Typiske løsneområder for sørpeskred er langs elve- og bekkeløp og 

andre større forsenkninger i terrenget med tilgang til vann i kombinasjon med terrengformasjoner som tillater 

akkumulasjon av snø. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor det kan bli store 

vannansamlinger i snødekket. Erfaringer fra tidligere hendelser viser at snøskred som demmer opp en trang 

elvedal er en vanlig årsak til å få utløst sørpeskred. Når snøen er mettet med vann vil snødemningen fra 

snøskredet brytes som et sørpeskred. I slike tilfeller vil et sørpeskred kunne løses ut, selv om værforholdene 

ikke tilsier det. Sørpeskredene kan derfor forekomme i ulike terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi. 

Sørpeskredene kan få lange utløp spesielt når de følger bekk – eller elveleier.  Det er per i dag lite kunnskap 

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

sørpeskred kan være vanskelig å identifisere sikkert ut fra avsetninger alene siden skredene gjerne eroderer 

løsmasser langs løpet og kan ligne flomskred i avsetningsområdene [3]. 

 



Vedlegg 2 – Generell beskrivelse av ulike skredtyper 

 
  
Oppdragsnr.: 52106331   Dokumentnr.: RA - 01    

  

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Sandvika\520\99\5209949\5 Arbeidsdokumenter\52 Ingeniørgeologi\Dokument\RA-09 

Skredfarevurdering Eidsdal\Vedlegg 2 - Generell beskrivelse av alle skredtyper.docx  |  Side 3 av 3 

Referanser 

 

[1]  NVE, «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak.,» 

2020. [Internett]. Available: https://www.nve.no/skredfarekartlegging. 

[2]  NVE, «NVE-veileder nr.8-2014. Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i 

arealplanlegging og byggesak.,» Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Oslo, 2014b. 

[3]  NGU, «Komplekse skredvifter: monitorering og karakterisering av skredavsetninger fra ulike prosesser. 

NGU rapport 2020.21.,» Norges geologiske undersøkelse (NGU), Trondheim, 2020. 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3 – Fotobilag 

 
  
Oppdragsnr.: 5209949   Dokumentnr.: RA - 01    

  

  |  Side 1 av 9 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Sandvika\520\99\5209949\5 Arbeidsdokumenter\52 
Ingeniørgeologi\Dokument\RA-09 Skredfarevurdering Eidsdal\Vedlegg 3 - Fotobilag.docx 

1 Vedlegg 3 – Fotobilag 

 

Foto 1: Oversiktsbilde av området. Planavgrensningen er markert omtrentlig med gult polygon. 

 

Foto 2: Bergblotninger helt nede ved fjellfoten, ved naustrekka ved sjøen. 
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Foto 3: Relativt fersk nedfall. Typisk størrelse er 0,2 x 0,5 x 0,7 m. 

 



Vedlegg 3 – Fotobilag 

 
  
Oppdragsnr.: 5209949   Dokumentnr.: RA - 01    

  

  |  Side 3 av 9 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Sandvika\520\99\5209949\5 Arbeidsdokumenter\52 
Ingeniørgeologi\Dokument\RA-09 Skredfarevurdering Eidsdal\Vedlegg 3 - Fotobilag.docx 

 

Foto 4: Steinblokk har stoppet i et tre. 

 

Foto 5: Spredt urmasse som indikerer at steinsprang er en aktiv prosess. 
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Foto 6: Bergskrent ved kote 120 med eksponert berg. Tydelig oppsprukket berg langs foliasjon og i bakkant av blokk. 

Foto 7: Typisk oppsprukket bergskrent (ca 2 meter høy) med nedfall rett i forkant.  
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Foto 8: Blokk som ligger på vegetasjon, med muligheter for å gli ved store nedbørsmengder. 

 

Foto 9: Eldre urmasser som er delvis dekket av mose og vegetasjon.  
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Foto 10: Eldre urmasser som er delvis dekket av mose og vegetasjon. 

 

Foto 11: Typisk bergskrent med oppsprukket og avløste blokker. 
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Foto 12: Store blokker som ligger på mindre blokker 

 

Foto 13: Konsentrerte områder med urmasser med utløpsdistanse på omtrent 30-50 meter 
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Foto 14: Konsentrerte urmasser i lengderetningen. 

 

 

Foto 15: Spor etter eldre blokknedfall 
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Foto 16: Tegn på nylig aktivitet hvor et tre trolig har blitt truffet av stein. 
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