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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Erling Aarsæther for å utføre en skredfarevurdering for en 
hyttegrend i Kolåsen. Erling Aarsæther har vært kontaktperson for oppdraget.  

Ole Hartvik Skogstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Steinar Nes har også deltatt i 
arbeidet. 

 

Trondheim, 30.06.2016 

 

 

Ole Hartvik Skogstad Steinar Nes 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 

Asplan Viak har vært engasjert av Erling Aarsæther for å gjennomføre en skredfarevurdering 
etter TEK10 for Kolåsbakkane hyttegrend i Follestaddalen i Ørsta kommune. Eiendommene 
ligger inne i aktsomhetssoner for snøskred.  

1.1 Kartgrunnlag 

Vi har mottatt kartgrunnlag fra Ørsta kommune. Det er dessuten anvendt grunnkart og flyfoto 
over området fra Asplan Viaks karttjeneste.  

1.2 Forbehold og avgrensninger 

Vurderingene er basert på terreng og vegetasjon slik det fremgår på foto mottatt av 
tiltakshaver og flyfoto. Det ble gjennomført befaring av området 15. juni 2016 (Figur 1). Det 
var gode vær- og siktforhold under befaringen. Vi vurderer at skredfarevurderingen knytter 
seg til større snøskred i en relativt åpen fjellside. Utbredelsen av slikt skred vurderer vi at 
tidligere skredhendelser, etablerte skredbaner, foto/flyfoto og skredmodellering gir god 
indikasjon på.  

Vi legger vekt på historiske skredobservasjoner i vurderingene. Dersom det kommer til rette 
flere informasjoner om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene.  

 

 

Figur 1. Oversikt over det vurderte området.  
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2 KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED 

Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 
tilbygg: 

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

Byggteknisk forskrift TEK10 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 
tilhørende uteareal (Tabell 1). I rettlederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på 
byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred.  

Tabell 1. Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1  liten  1/100  

S2  middels  1/1000  

S3  stor  1/5000  

 

Tiltakshaver Erling Aarsæther har planlagt utbygging av Kolåsbakkene hyttegrend (Figur 2). 
Dette gjelder en rekke tomter: 

- Gnr/bnr 27/8: 4-8 hyttetomter 
- Gnr/bnr 27/5 og 27/7: 1 hyttetomt 
- Gnr/bnr 27/9: 2-3 hyttetomter 
- Gnr/bnr 27/10: 1 hyttetomt 
- Gnr/bnr 27/11: 1 hyttetomt 
- Gnr/bnr 27/12: 1 hyttetomt 

Hytter skal vurderes etter sikkerhetsklasse S2 med største nominelle årlige sannsynlighet 
1/1000. I henhold til veilederen kan uteareal settes i sikkerhetsklasse S1 med sannsynlighet 
1/100. 

I TEK10 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 
vurdering av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Skred i fast fjell 
- Skred i løsmasser 
- Snøskred, inkludert sørpeskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 
kan sammenlignes direkte med kravene i Tabell 1.  
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Figur 2: Planlagt utbygging for planområdet (AG Plan og Arkitektur AS). 
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3  OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det vurderte området ligger omtrent 10 km øst for Ørsta sentrum. Området består av gnr/bnr 
27/5, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11 og 27/12. 

 

Figur 3. Terrenghellingskart (www.skrednett.no). Planområdet er markert med blå sirkel. 

3.1 Topografi 

Det vurderte området ligger omtrentlig mellom kote 150 og 165 og ligger på en 
terrengforhøyning inne i Follestaddalen (Figur 3 og Figur 4). 

Nordøst for det vurderte området ligger Kolåsnausa (758 moh.). Foten av denne toppen 
ligger i god avstand fra planområdet (over 300 meter). Det er ingen søkk i retning 
planområdet fra denne, da den har en fjellrygg mot sørvest. 

Vest/nordvest for det vurderte området ligger Årsætherhornet (1047 moh.). Fjellet er kjent for 
flere skredhendelser og har et markert gjel som har utløp sør for planområdet (Figur 5). Mot 
toppen av fjellet ligger en stor skålform som videre går over i nevnte gjel. Det er noen mindre 
bekker/søkk fra ca. 300 moh. og opp som har retning planområdet. Disse viser ikke tegn på 
skredaktivitet av stort volum. 

Terrenghellingen blir gradvis brattere fra Romedalselva og oppover mot Årsætherhornet. Fra 
omtrent kote 270 er terrenghelling jevnt bratt med 30 grader eller mer.  
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Figur 4: Gnr/bnr 27/5 sett med retning fra Romedalselva. 

 

Figur 5: Bilde tatt fra planområdet og mot Årsætherhornet. Gjelet ned fra Årsætherhornet til venstre i bildet 
(skålformen er vist med rød sirkel). 
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3.2 Vegetasjon og geologi 

Området rundt planområdet er generelt skogkledd opp til ca. 400 moh. Der det er løsmasser 
er det skogkledd også over kote 400. Det er mye barskog, spesielt ned mot dalbunnen, mens 
det høyere i dalsidene er tynn løvskog. I tidligere skredløp er skogen rensket. Dette gjelder 
spesielt under Årsætherhornet.  

I følge løsmassekart fra NGU ligger planområdet på breelvavsetning og mektig morene. Øvre 
del av Årsætherhornet ligger i bart fjell, mens fra kote 350 og ned er det avsetning av 
skredmateriale. Kolåsnausa har bart fjell og skredmateriale ned til ca. kote 400 – 450, og 
mektig morene derfra og ned mot planområdet. 

Bergrunnen består ifølge NGU av granittisk pegmatitt. Dette gjelder både planområdet, 
Årsætherhornet og Kolåsnausa. 

3.3 Kotegrunnlag og terrengmodell 

Kotegrunnlag er mottatt fra Ørsta kommune. Kotegrunnlaget har god oppløsning nede i dalen 
og dårligere oppløsning høyere i fjellet. Det er ekvidistanser på 1 meter (under ca. 160 moh), 
5 meter (ca. 160 – 600 moh) og 20 meter (over ca. 600 moh). 

3.4 Klima 

Formålet med klimaanalysen er å anslå hvor mye snø det kan forventes på bakken, samt 
hvilken nedbørsmengde og vindretning det er i ekstreme nedbørsituasjoner som kan føre til 
utløsing av skred.  

I forbindelse med et annet prosjekt (Faresonekartlegging Ørsta 2014 på oppdrag fra NVE) 
ble det utarbeidet en klimaanalyse. Vi har valgt å benytte denne.  

På bakgrunn av data fra eklima.met.no har vi utført en klimaanalyse for Ørsta kommune. Vi 
har lagt vekt på data fra met.no stasjon 59900 Sæbø. Stasjonen har vært i drift siden januar 
1972 og fram til i dag.  

3.4.1 Normaler 

Månedsnormalene for met.no stasjon 59900 Sæbø for normalperioden 1961-1990 er vist i 
Figur 6. Området er forholdsvis nedbørsrikt (årsnedbør på 2040 mm). Mesteparten av 
nedbøren kommer på høsten og vinteren.  

Nedbørsførende vindretning er hovedsakelig fra sørvest til nordvest, men vind fra øst som 
flytter snø kan også forekomme. Framherskende vindretning er fra vest. Fjellsider som ligger 
i le for vind fra vest er dermed mest utsatt for snøskred. 
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Figur 6. Månedsnormaler for nedbør og temperatur. Data fra eklima.met.no. 

3.4.2 Ekstremverdier for nedbør 

Basert på data fra met.no stasjon 59900 Sæbø har vi utført beregninger av forventede 
nedbørsmengder over ulike nedbørperioder og returperioder (Tabell 2).  

Tabell 2. Forventet nedbørsmengde (mm) over ulike nedbørsperioder og ved ulike returperioder (eklima.met.no).  

  Nedbørsperiode 

Returperiode Sesong 1 døgn 3 døgn 

  Gumbel NERC Gumbel NERC 

100 år År 130 134 224 217 

 Vinter (DJF)  118 114 199 247 ‡ 

 Vår (MAM) 102 92 191 217 

 Sommer (JJA) 82 82 151 194 

 Høst (SON) 119 118 203 268 

1000 år År 163 189 280 287 

 Vinter (DJF) 153 163 256 247 ‡ 

 Vår (MAM) 137 137 258 217 

 Sommer (JJA) 106 123 197 194 

 Høst (SON) 152 169 253 268 

5000 år † År - 306 - 393 

 Vinter (DJF) - 279 - 356 ‡ 

 Vår (MAM) - 247 - 332 

 Sommer (JJA) - 21 - 311 

 Høst (SON) - 285 - 375 
† Dette estimeres ikke fra analysen i eklima. Vi har derfor angitt verdien for PMP (probable 
maximum precipitation) fra NERC modellen.  

‡ Disse verdiene brukes som utgangspunkt for estimat av bruddhøyde for beregning av 
utbredelse av dimensjonerende snøskred.  
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3.5 Opplysninger om tidligere skred 

I forbindelse med tidligere utbyggingsprosjekt for gnr/bnr 27/8 er det utført en 
skredfarevurdering av fylkesgeolog Einar Anda. Her er det brukt data fra Ørsta kommune sitt 
skredregister til å tegne opp skredløp (Figur 7). 

 

Figur 7: Skissering av historiske skredløp (skredfarevurdering gjort av fylkesgeolog Einar Anda 20.03.2012, 
vurdert lokalitet er i figuren mindre enn det som skal vurderes i denne rapporten). 

Tiltakshaver har egne opplysninger om tidligere skredaktivitet og har forhørt seg med naboer 
om ytterligere informasjon. Det gjengis fra epost fra Erling Aarsæther datert 7. mai (se Figur 
8 for plassering av gnr/bnr nevnt nedenfor): 

«Etter det jeg forstår er de fleste skredene i dag, små og fuktige og går sjelden ned til eller 
over Romedalselva, men det kan selvsagt ikke utelukkes at de går lenger. I all hovedsak 
følger de det vanlig skredløp / utløpsområde / avskoget område.  

I følge grunneier 27/1 var hans bestefar ute (på vei hjem fra Øy 28/7) når skredet gikk i 1918. 
Skredet gikk da, etter det jeg forstår langt på den andre siden av Follestaddalen/Steindøla og 
det var en god del vind foran skredfronten. Lua hans blåste bort, men han klarte seg fint. 
Bonden på 27/3 var ute i snøkavet og kommenterte lakonisk at han følte «trong til å stå 
bakom låvedøra, når det stod på som verst».  

I ca 1952-53 gikk det ifølge min tante, bosatt på 27/4, et skred som nådde ned midt ned på 
Tjennmyra. I følge henne så det ut for henne fra en posisjon på trappa til 27/4 at «råket» 
blåste forbi og opp mot Øyehornet, når hun var ute og så etter de to eldste barna. De hadde 
søkt ly inn mot brøytekanten mens det verste snøfokket stod på.  Det var da en del mjell/snø 
som kom foran skredet og frem til 27/4 og lagde et snølag på ca 10 cm.  

I ca. år 1968 gikk det et stort skred som også gikk over elva og ned mot Tjennmyra (vet ikke 
hvor skredet stoppet). Hytteeieren på 27/5 stod på taket og måkte når skredet kom. Det ble 
white-out og vanskelig å puste på grunn av snøføyka, men han blåste ikke ned fra taket. 
(Opplyst av grunneier 27/1)» 
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Figur 8: Oversikt over gnr/bnr for tidligere skredhendelser. 

3.6 Tidligere kartlegginger 

Aktsomhetskartene for snøskred, steinsprang og løsmasseskred er nasjonalt dekkende 
(skrednett.no).  

I forbindelse med tidligere utbyggingsprosjekt for gnr/bnr 27/8 er det utført en 
skredfarevurdering av fylkesgeolog Einar Anda. Vurderingen konkluderer med at det ikke er 
fare for snøskred mot gnr/bnr 27/8. Vurderingen beskriver ikke hvilken sannsynlighet mot 
skred som ligger til grunn for vurderingen som er gjort. 

Vi er ikke kjent med andre vurderinger som omhandler de gnr/bnr som vi skal vurdere. 
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4 BEREGNINGER 

Asplan Viak har engasjert Skred AS ved Kalle Kronholm til å utføre snøskredmodellering for 
dette oppdraget. Beregninger, figurer og tekst fra snøskredmodelleringen er hentet fra Skred 
AS sine vurderinger. 

4.1 Terrengmodell 

Beregningsmodellen er basert på terrengmodellen fra kotegrunnlaget (kapittel 3.3). For 
snøskredmodelleringen er terrengmodellen endret til å ha noe grovere horisontal oppløsning.  

4.2 Snøskred 

Utbredelsen av snøskred er beregnet med modellen RAMMS (Christen m.fl., 2010), modulen 
for snøskred, versjon 1.6.20. Som grunnlagsdata for definering av utløsningsområder er det 
benyttet flyfoto, terrenghelling og terrengform.  

Det er definert 4 mulige løsneområder, A, B, C og D, for snøskred (Figur 10). Fra 
løsneområde A og B er det registrert skredhendelser (Figur 7). 

Det er utført flere beregninger med ulike parameteroppsett. I Tabell 3 er de beregningene vi 
vurderer som viktigst satt opp. Det er gjort beregninger med bruddkanter på 200cm og 300 
cm. Det er anvendt friksjonsparametre for skredstørrelser «medium» og «large» med 
gjentakelsesintervall 300 år. Det er ikke tatt høyde for skog i beregningene.  

Tabell 3: Oversikt over utvalgte parametersett for beregningene i RAMMS. 

Kjøring Friksjon Løsne-
område 

Bruddkant 
(m) 

Skog? Oppløsning 
terrengmodell 

Kommentar 

03 L300 A 3,0 Nei 5 m Skredmasser 
kommer nært 
gnr/bnr 27/5 og 
27/7 

05 L300 B 3,0 Nei 5 m Skredmasser kan 
nå inn i 
planområde 
omtrent ved 
vegen mellom 
gnr/bnr 27/8 og 
27/12 

06 M300 C 2,0 Nei 5 m Skredmasser har 
retning bort fra 
planområde og 
har for kort 
utløpslengde 

07 M300 D 2,0 Nei 5 m Skredmasser har 
retning bort fra 
planområde 
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5 VURDERING AV SKREDFARE 

5.1 Snøskred 

Planområdet ligger inne i både NVEs og NGIs aktsomhetssoner for snøskred. I slike tilfeller 
anbefales det å benytte NGIs aktsomhetssoner fordi de bygger på mer detaljerte 
undersøkelser (NVE, 2014). NGIs soner er utarbeidet på bakgrunn av enkle befaringer og 
vurdering av skredkyndig personell. Figur 9 viser at store deler av planområdet ligger inne i 
NGIs aktsomhetssoner for snøskred.  

 

Figur 9. Aktsomhetssoner for snøskred utarbeidet av NGI. Kartet viser utløpssoner for snøskred.  

Fjellsiden under Årsætherhornet er generelt bratt og terrenghellingen øker jevnt. Et skredløp 
vil få en typisk konkav bane. Det samme gjelder for Kolåsnausa. Nedbørsførende vindretning 
er fra sørvest til nordvest. Skåla og gjelet øverst i Årsætherhornet kan dermed få avsatt store 
mengder snø vinterstid. Gjelet viser tegn på hyppig skredaktivitet. Det er lite vegetasjon i og 
rundt gjelet, samt at gjelet er dypt og synes godt i terrenget. Lokalkjente sier det årlig går 
mindre skred ned gjelet. Erfaringer med skred det siste århundret tilsier at det er to skredløp 
som kan gi lange utløpslengder. Det er det største skredløpet som går ned gjelet fra 
Årsætherhornet og et mindre skredløp som går lengre nordøst (skredløp 56 og 57 i Figur 7). I 
følge lokalkjente er det gått minst 3 store snøskred langs skredløp 56 de siste hundre årene. 
Skredene har gått langt utover og delvis forbi Tjenne-myra sør for planområdet. Ingen av 
disse skredene har ifølge lokalkjente gått inn på løsmasseterrassen som planområdet ligger 
på (med unntak av skredvind ved gnr/bnr 27/5). En levee (ca. 10 meter høy) rundt kote 180 
leder en del av massene mot sørvest og bort fra planområdet. Store skred vil likevel trolig gli 
over uten særlig energitap. 
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Ved store tørrsnøskred dannes det en stor snøsky (også kalt skredvind) som følger skredet 
og som består av snøstøv/krystaller. Ved store skred blir disse skredvindene så kraftige at de 
kan bevege seg flere hundre meter lenger enn selve snøskredet, og velte mindre 
bebyggelse. Bevegelsen til skredvind er vanskelig å forutse, da den beveger seg godt over 
bakken og kan ta en annet retning enn skredets utløpsretning. I følge lokalkjente er det 
erfaringer med skredvind (kapittel 3.5). Det har ikke vært erfaring med person- eller 
bygningsskade som følge av skredvind. 

Ut fra terrengmodell, bilder og flyfoto har vi identifisert 4 områder som har potensial for 
utløsning av snøskred fra Årsætherhornet og Kolåsnausa. Disse er markert som A, B, C og 
D i Figur 10. Vi vurderer at løsneområde A og B er de eneste som under spesielle forhold 
kan komme i nærheten av planområdet. 

Utløsning av større skred fra løsneområde C og D vurderer vi som mindre sannsynlig at vil 
nå planområdet på grunnlag av: 

- Kolåsnausa har en fjellrygg i retning planområdet slik at skred vil gå enten nord for 
eller øst for planområdet. 

Som et supplement i vurderingen av snøskred har vi utført modelleringer med RAMMS 
(5.1.1). Det er benyttet klimaanalyse for å finne størrelse på potensielle bruddkanter.  

5.1.1 Resultat modellering 

 

Det er utført flere modelleringer for ulike scenarioer. Beregningene (Figur 10) viser følgende: 

- Skredmasser fra hvert av løsneområdene C og D har en retning bort fra planområdet  
- Snøskred fra område A vil kanaliseres ned et gjel i likhet med tidligere skred og ha 

retning sør for planområdet.  
- Snøskred fra område B kan krysse Romedalselva og komme i nærheten av vegen 

opp mot gnr/bnr 27/12. 

Vi vurderer løsneområdene A og B som de mest sannsynlige med utløp i nærheten av 
planområdet. 
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Figur 10: Beregnet skredutbredelse og trykk for kjøring 03, 05, 06 og 07. Bruddkanten er 200 cm (03, 05) og 300 
cm (06 og 07). Planområdet er inntegnet med rosa. 

Vi vurderer at årlig nominell sannsynlighet for at snøskred vil nå inn i planområdet som 
mindre enn 1/1000 med bakgrunn i følgende: 
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- Store fremtidige snøskred fra løsneområde A vil ha utløp langs etablerte skredbaner 
sørvest for planområdet. 

- Avhengig av størrelse på skred vil en del skredmasser ledes mot sørvest av en 10 
meter høy levee omtrent ved kote 180.  

- Skredmasser som kommer ned mot Kolåsfossen vil miste noe av energien ved 
passering av Romedalselva som har relativt bratte sidekanter.  

- Skredmasser som passerer elva og har retning mot Tjennemyra vil ikke bevege seg 
nordøst opp mot planområdet. Planområdet i dette området ligger på en 
terrengforhøyning ca. 10 - 15 meter over omkringliggende terreng/Romedalselva. 

- Vegetasjonen i planområdet består hovedsakelig av gammel barskog og viser ingen 
tegn til nylig snøskredaktivitet. Ned mot Tjennemyra er det tynn løvskog som trolig 
skyldes tidligere skredaktivitet. 

- Skredvind følger i hovedsak skredløpet og det forventes at hovedmengden av 
skredvind går sør for planområdet. Skredvind vil likevel gå inn i planområdet som 
tidligere erfart (kapittel 3.5) ved store snøskred. Vi vurderer at faren for person- eller 
bygningsskade som følge av skredvind er liten, med bakgrunn i at tidligere store 
skred ikke har ført til skade på person eller bygning. 

5.1.2 Sørpeskred 

Sørpeskred er vannmettede skred som ofte utløses ved flatere parti hvor vannet ikke 
dreneres raskt nok. Sørpeskred utløses mellom 5 – 25 grader, og ofte rundt 15 grader. 
Sørpeskred er en skredtype som har stor rekkevidde på grunn av sin flytende karakter. 
Sørpeskred stopper derfor ikke før det flater betydelig ut og vil gå fjellsiden ned dersom det 
skulle skje i dette området. 

Vi vurderer at årlig nominell sannsynlighet for at sørpeskred skal nå inn i planområde som 
mindre enn 1:1000 med bakgrunn i: 

- Fjellsiden og skålformasjonen i Årsætherhornet er stort sett brattere enn 30 grader 
(fra 300 moh). Kolåsnausa er også jevnt bratt (fra ca. 270 moh).  

- Under ca. 300 moh er det ingen bekkekanaler eller forsenkninger i terrenget med 
retning planområdet hvor det kan samles store vannmengder. 

- I følge lokalkjente var de store skredene som har gått på 1900-tallet tørre skred og 
det er ikke registrert store hendelser med sørpeskred. 
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5.2 Løsmasseskred 

5.2.1 Jord- og flomskred 

 

Figur 11: Aktsomhetssoner for jord- og flomskred (www.skrednett.no).  

Planområdet ligger ikke inne i aktsomhetssoner for jord- og flomskred (Figur 11). Vi vurderer 
at årlig nominell sannsynlighet for at jord- og flomskred skal nå inn i planområde som mindre 
enn 1/1000 med bakgrunn i: 

- Det er ingen større avrenningskanaler i retning planområdet. 
- Eventuelle jord- og flomskred ned gjelet fra Årsætherhornet vil ha utløp sørvest for 

planområdet. 
- Mindre jord- og flomskred kan forekomme ned fra Årsætherhornet med retning 

planområdet, men disse vurderer vi at stopper ved Romedalselva eller i stigningen 
opp mot planområdet. 

- Jord- og flomskred fra Kolåsnausa vil ha retning enten nord eller øst for planområdet, 
da det går en rygg ned fra fjellet mot planområdet. 

5.3 Skred i fast fjell 

Planområdet ligger ikke inne i aktsomhetssoner for steinsprang (Figur 12). Vi vurderer at 
årlig nominell sannsynlighet for at steinsprang skal nå inn i planområde som mindre enn 
1/1000 med bakgrunn i: 
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- Det er ingen store oppsprukkede skrentparti med retning mot planområdet. 
Årsætherhornet ser ut til å ha lite oppsprukket fjell og fjell i dagen ligger avrundet i 
terrengoverflaten. 

- Steinsprang fra Årsætherhornet vil ha utløp ned mot Romedalselva, men ikke gå opp 
mot planområdet. Planområdet ligger på en 5 – 15 meter høy terrengforhøyning. 

- Det er ingen tegn til steinsprangaktivitet i nærheten av planområdet. 
- Avstanden til planområdet er minst ca. 1,5 – 2 ganger fallhøyden til 

steinsprangblokker. På generelt grunnlag vurderes utløpslengden til 
steinsprangblokker å være 1/3 av fallhøyden pluss 25 meter (NGI, 2014). 

 

 

Figur 12: Aktsomhetssoner for steinsprang (www.skrednett.no). 

 

http://www.skrednett.no/
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6 KONKLUSJON 

Det vurderte området tilfredsstiller lovverket sitt krav til sikkerhet mot skred for nybygg i 
sikkerhetsklasse S2, der årlig nominell sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/1000. 

Vi vurderer at faren for skred er lavere enn det aktsomhetskartene for snøskred antyder.  
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