
 
 
 
 

Hauso, Ullensvang 

 
Kartlegging av faresoner for 
skred 

 
20111048-01-R 
10. august 2012 
Rev. nr.: 0 

 

 

 
  



 

 



 
 

p:\2011\10\20111048\leveransedokumenter\rapport\20111048-01-r_original.docx 

  

Prosjekt  

Prosjekt: Hauso, Ullensvang 
Dokumenttittel: Kartlegging av faresoner for skred 
Dokumentnr.: 20111148-01-R  
Dato: 10. august 2012 
Rev. nr./rev. dato: 0 
  

Oppdragsgiver  

Oppdragsgiver: Ullensvang Herad 
Kontaktperson: Kent Geirmund Håkull 
Kontraktreferanse: Oppdragsbekreftelse datert 24.05.2012 
  

For NGI 
Prosjektleder: Frode Sandersen 
Utarbeidet av: Frode Sandersen og Ulrik Domaas 
Kontrollert av: Ulrik Domaas 
  
  
 

Sammendrag 
NGI har kartlagt faresoner for skred på Hauso i Ullensvang kommune. Snøskred er 
den faretypen som utgjør den største faren for bebyggelsen, men også flom- og 
sørpeskred langs bekkeløp kan nå i det kartlagte området. Under nåværende 
vegetasjonsforhold vil etter våre vurderinger eksisterende bebyggelse tilfredsstille, 
kravene til sikkerhet slik de er formulert i TEK10 (se Kart nr. 01 sist i rapporten). 
Fjerning av planteskogen bestående av gran vil kunne føre til at utbredelsen av 
faresonene. For å unngå at skredfaren øker i vesentlig grad bør det utarbeides en 
verneplan for avvirkning av skog. 
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1 Innledning 

Ullensvang Herad har anmodet NGI om å kartlegge faresoner for skred på Hauso 
(Figur 1).  
 

 

Figur 1. Oversiktskart som viser det kartlagte området med rød sirkel 

 
Bakgrunnen for henvendelsen var at hele det bebygde området inkludert en 
skolebygning ligger innenfor aktsomhetssonen for snøskred (Figur 2). 
Aktsomhetssonene på disse kartene er generert automatisk basert på en grov 
terrengmodell uten å ta hensyn til vegetasjon eller terrengformer som påvirker 
skredutløp. Sonene på kartene er heller ikke korrigert på bakgrunn av feltbefaring. 
Som regel kan utbredelsen av aktsomhetssonene reduseres ved nærmere 
vurderinger av kart og ved feltbefaring. 
 
NGI gjennomførte en oversiktskartlegging av faresoner for snø- og steinskred på 
kartbladet Ullensvang for Statens naturskadefond i 1983 (Figur 3). Utgangspunktet 
for kartleggingen var gjeldende sikkerhetskrav for bebyggelse. Kravet som gjaldt i 
1983 for ny bebyggelse var at den årlige sannsynlighet for skred ikke skulle 
overstige 3/1000, dvs. at kravet var mindre strengt enn nåværende krav som er 
1/1000. Som det fremgår av figur 3 ligger faresonen på oversiden av bebyggelsen.  
 
Befaring av området ble gjennomført 29. og 30. mai 2012 av U. Domaas og F. 
Sandersen, NGI. 
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Figur 2. Aktsomhetskart for snøskred (http://skredatlas.nve.no) 

 
 

 

Figur 3. Faresonekart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI i 1983 
(http://skredatlas.nve.no) 
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Som bakgrunn for våre vurderinger er benyttet: 

• Terrengmodell utarbeidet på basis av FKB data med utarbeidelse av 
helningskart 

• Observasjoner gjort under befaringen 
• Historiske skredhendelser 
• Gjennomgang av klimastatistikk (met.no) 
• Beregninger av skredutløp 

 
Hensikten med rapporten er utarbeidelse av faresonekart som viser utbredelse av 
skred med årlig sannsynlighet hhv. 1/100, 1/1000 og 1/5000, tilsvarende kravene til 
sikkerhet for sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 beskrevet i TEK10 
(http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html). 
 
 
2 Beskrivelse av terreng- og klimaforhold 

2.1 Terrengforhold 

Bebyggelsen på Hauso ligger ved foten av en bratt fjellside som ender opp på 
Grimsnuten 1233 m o.h. (Figur 4). Bebyggelsen ligger på en vifteformet avsetning 
dannet ved at løsmasser er ført nedover fjellsiden langs bekkeløp i forbindelse med 
flomepisoder siden istiden eller de siste 10 000 år. Den største bekken er Hauselvi 
som kommer ned sentralt på avsetningen. Helningen på vifteavsetningen ligger fra 
10º til 15°. 
 
Ovenfor avsetningen fra kote 150 stiger terrenget relativt bratt med helning 20-30º. 
Fra rundt kote 400 og opp til kote 600 øker helningen til 30-35º som er nedre 
grense for utløsning av de fleste typer skred. Mellom kote 600 og 700 ligger det en 
markert og stedvis nær vertikal brattkant (bergskrent). Fjellsiden nedenfor denne 
brattkanten er relativt jevn uten markerte forsenkninger, men stedvis har bekker 
gravd ut mindre forsenkninger. Der Hauselvi kommer ned er det et flatere parti, i ca 
100 m bredde og ca 40 m langt ut fra foten av brattkanten. 
 
Ovenfor brattkanten er fjellsiden ruglete med flere avsatser, daler og rygger, styrt 
av geologiske strukturer i området. Store deler av fjellsiden er brattere enn 30°. 
 
Skogen går stedvis helt opp til brattkanten. Deler av fjellsiden er dekket med 
storvokst og tett plantet granskog. For øvrig består vegetasjonen for en stor del av 
løvskog, vesentlig bjørk. De siste årene har det vært foretatt flatehogst av 
granskogen som nå er hogstmoden. Disse områdene kan ses tydelig på Figur 4. 
 
2.2 Klimatiske forhold 

Normal årsnedbør i området ligger rundt 1200 mm, men nedbørene er vesentlig 
høyere oppe på fjellplatået. Tabell 1 viser månedsnormaler fra Ullensvang 
forsøksgård. Mesteparten av nedbøren faller om høsten og tidlig vinter, og da 
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gjerne i forbindelse med vind fra sektoren sørvest-vest. Snøhøyden nede ved 
fjorden er vanligvis relativt moderat (maksimalt rundt 1 m), men øverst i fjellsiden 
kan det avlagres store snømengder når sterk vind fra vestlig kant transporterer snø 
ut i fjellsiden som ligger i le for fremherskende nedbørførende vindretning (Figur 
5). 
 

 

Figur 4. Oversiktsbilde som viser det kartlagte området og fjellsiden opp mot 
Grimsnuten (foto Ullensvang Herad) 

 
Tabell 1. Måneds- og årsnormal for nedbør (mm), Ullensvang forsøksgård 
 
Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des År 
143 110 69 96 44 67 68 83 130 160 132 150 1252 

 
Vinddata er hentet fra Eidfjord Bu som ligger ca. 16 km nordøst for det undersøkte 
området. I forbindelse med de største nedbørepisodene om vinteren vil gjerne 
nedbøren falle som regn i områdene nede ved fjorden. Unntaksvis, slik tilfellet var i 
1994 da det gikk et stort snøskred som nådde bebyggelsen på Bleie 15 km sør for 
Hauso, kan nedbøren falle som tørr snø helt ned til fjorden. 
 
De klimatiske forholdene indikerer høy snøskredaktivitet der terrengforholdene 
ligger til rette for det. Det er stor forskjell i skredaktiviteten på de to sidene av 
fjorden. Det går langt hyppigere skred på vestsiden av fjorden fordi det aller meste 
av nedbøren kommer med vestavind og utlegning av vindtransportert snø i disse 
fjellsidene. Klimaforholdene ligger også til rette for utløsning av sørpe- og 
flomskred i bekkeløp grunnet muligheter for store nedbørmengder i kombinasjon 
med sterk snøsmeltning.  

Grimsnuten 

Brattkant 
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Figur 5. Vindrose i forbindelse med nedbør vinterstid fra Eidfjord Bu 

 
 
3 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper i området 

3.1 Generell beskrivelse av relevante skredtyper 

Aktuelle skredtyper innenfor de undersøkte områdene er: 
• snøskred, våte og tørre 
• sørpeskred, dvs. vannmettet snø 
• steinsprang, steinskred 
• flomskred, jordskred 

 
Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 50º bratt.  Der det er 
brattere, glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred.  Fjellsider 
som ligger i le for de vanligste nedbørførende vindretninger er mest utsatt for 
snøskred. Likeledes går det oftest skred i skar, bekkedaler og andre forsenkninger 
fordi det samles opp mest snø på slike steder. 
 
Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. Hvis skogen 
står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred.  Forutsetningen er at 
trærne er så høye at de ikke snør ned. Som regel må det komme fra 0,5-1 m snø i 
løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred skal bli utløst.  
Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred. 
 
Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den 
blir flytende.  Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller 
slake forsenkninger.  Sørpeskredene kan forekomme i ulike terrengtyper og kan 
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Stasjonsnavn: 49580 EIDFJORD BU

Prosent av tilfeller

Spørringsparameter:

Lufttemperatur < 5  oC

Vindhastighet > 5 m/s

Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 10 mm

Nedbør (3 døgn) > 0 mm

Nedbør (5 døgn) > 0 mm

Vindsektor  0 til 360 degr.

Valgt periode: all/all/all til all/all/all

Antall tilfeller funnet i perioden: 405 av 28160

Data tilgjengelig fra 1/7/1978 til 31/10/2002

Total antall obervasjoner: 28160
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være vanskelig å forutsi.  De utløses helst når snøen er løs og lett, i nysnø eller 
grovkornet løs snø, som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå 
langt selv i slakt terreng. 
 
Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 40-45º. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og 
overheng som har utviklet seg over lang tid pga forvitring.  Det vanligste er mindre 
utfall på noen fåtalls kubikkmeter, men større steinskred kan også tidvis 
forekomme.  Steinsprang forekommer helst om våren og høsten, enten som følge av 
frysing/tining og rotsprengning eller pga store nedbørmengder som fører til høyt 
vanntrykk i sprekkene i fjellet.  Frittliggende blokker kan også bli satt i bevegelse 
av slike prosesser. 
 
Jordskred utløses i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og hvor terrenget er 
brattere enn 25-30º.  Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel i leire, 
kan bli utløst i enda slakkere terreng. Flomskred som følger bekker og elver kan bli 
utløst i løp med helning helt ned mot 15o. Jord- og flomskred blir gjerne utløst etter 
langvarig nedbør, eller etter korte, men intense regnskyll.  Sterk snøsmelting kan 
også føre til utløsning av slike skred, men da oftest i kombinasjon med regn. 
 
3.2 Skredtyper med størst relevans for Hauso 

Snøskred anses å være den skredtypen som er dimensjonerende i forhold til 
utstrekningen av faresonene for de bebygde områdene på Hauso. Snøskred som kan 
true bebyggelsen vil inntreffe etter langvarig snøfall med sterk vind fra vestlig kant, 
samtidig med kuldegrader ned til fjorden slik at store deler av fjellsiden helt ned til 
fjorden er dekket av tørr og løs snø. Slike forhold inntraff ved Bleiegårdene i 1994 
da skredet nådde fjorden. Denne hendelsen ble vurdert til å ha en returperiode rundt 
en gang hvert 1000 år. 
 
Foruten snøskred vurder vi at flom- og sørpeskred som følger Hauselvi kan påvirke 
utbredelsen av faresonene. Flomskred kan bli utløst etter langvarig regnvær 
sammen med korte intense regnskyll, slik at løsmassedekket blir vannmettet, 
eventuelt i kombinasjon med snøsmeltning fra fjellområdene. Sørpeskred blir 
vanligvis utløst når snødekket i fjellet utsettes for kraftig mildvær og regn. 
 
 
4 Metodikk for fastlegging av faresoner 

Utbredelsen av skred med ulike returperioder vurderes vanligvis etter følgende 
metoder: 

• Historiske opplysninger om tidligere skred finnes i skriftlige kilder og ved 
intervju av eldre lokalkjente personer 

• Observasjon av tidligere skred gjort under befaringen basert på skredskader 
og vegetasjonsgrenser i terrenget 

• Tolkning av terrengformer som kan indikere tidligere skredaktivitet 
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• Observasjon av terrengforhold som kan ha innvirkning på rekkevidden av 
skred; særlig utflatinger og daldrag som kan bremse eller dreie 
skredretningen 

• Statistisk/empiriske modeller basert på erfaring med skred fra lignende 
terrengforhold andre steder i landet hvori inngår klimastatistiske forhold 

• Dynamiske modeller der fysiske parametere kan varieres 
 
4.1 Historiske opplysninger 

Grunnleggende for faresonekartleggingen er å få oversikt over tidligere 
skredhendelser i området. Dette er nyttig for å vurdere potensialet for rekkevidde til 
snøskred. I følge bygdeboka gikk det et stort skred ned mot Skredhaug lengst nord i 
undersøkelsesområdet antageligvis på 1600-tallet (Olav Kolltveit: Odda, 
Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid, Bygdesoga V/1, 1974). Flere hus skal ha 
bli tatt på gården som den gang lå ved Kvernhusbekken. Alle som var hjemme ble 
drept bortsett fra en liten gutt. Rester fra den gamle bebyggelsen ble funnet ved 
oppdyrkning av området på 1920-tallet. Det fremkommer ikke av teksten hva slags 
skredtype som tok bebyggelsen, men vi anser det sannsynlig at det enten har vært et 
snøskred eller et flomskred. 
 
4.2 Spor i terrenget 

Tidligere skredhendelser vil i noen grad kunne observeres ute i terrenget. For 
eksempel vil spor etter nyere snøskred kunne vises i form av skader på 
vegetasjonen. Skredblokker vil i de fleste tilfeller bli liggende som vitnesbyrd på 
tidligere hendelser, men dersom det er innmark kan blokker ha blitt fjernet. Ofte er 
det problematisk å skille skredblokker ut fra moreneblokker som har blitt 
transportert med isen. Blokker tolket til å være rester etter gamle steinskred er 
registrert flere steder i nedre deler av fjellsidene. 
 
Under befaringen ble det funnet skader i vegetasjonen etter flere snøskred. Trolig 
stammer de fleste av skadene fra de snørike vintrene 1993 og 1994. Disse er 
avmerket på Figur 6. Alle disse skredene har stanset ovenfor øverste skogsbilveg i 
fjellsiden her, eller ovenfor kote 325. 
 
4.3 Tolkning av gamle terrengformer 

Skred som er masseførende slik som jord- og flomskred vil som oftest gi varige 
spor i terrenget. Det kan enten være erosjonsformer slik som nedskjæringer 
(raviner) eller avsetningsformer (som regel vifteformet). Utfordringen er å vite hvor 
gamle disse skredene er, og i hvilken grad de er representative for dagens forhold. I 
tida like etter siste istid gikk det et stort antall jord- og flomskred i ustabile 
løsmasseskråninger i fjellsidene og under helt andre vegetasjonsforhold enn i dag 
og med stor vanntilgang grunnet nedsmeltning av isen.  
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Figur 6. Registrerte skader i skogen etter skred. Pil angir historisk opplysning om 
skred med usikker utbredelse. 

 
Bebyggelsen på Hauso ligger på en markert vifteformet avsetning som er dannet av 
løsmasser som er ført med Hauselvi under store flommer eller i forbindelse med 
flomskredlignende hendelser. 
 
4.4 Terrengforhold som påvirker størrelsen og utbredelsen av skred 

Rygger og forsenkninger vil ha en tendens til å lede skredmassene. Utflatninger og 
bratte partier vil også kunne påvirke rekkevidden ved at skredet tappes for energi. 
Også grunnforholdene vil ha stor betydning, og steinsprang vil nå lengst når 
underlaget er hardt (berg i dagen) i motsetning til når bakken er myk (for eksempel 
myr).  
 
Den tette planteskogen av gran vil ha en bremsende effekt på alle typer skred. 
Bjørkeskogen er i ferd med å vokse seg tettere og høyere opp i fjellsiden, og dette 
vil på sikt kunne føre til at utløsningsområdene for snøskred blir redusert. Skog vil i 
tillegg ha en stabiliserende effekt på løsmassedekket grunnet at røtter armerer 
jorden. 
 
4.5 Statistiske modeller 

De statistiske modellene er basert på erfaring fra rekkevidden til skred. 
Utgangspunktet for modellene er at rekkevidden korreleres med et sett topografiske 
faktorer som man erfaringsmessig vet har betydning. Viktigste topografiske faktor 
er terrenghelning, men også uregelmessigheter i lengdeprofilet vil ha innvirkning. 
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Det er utviklet modeller for ulike skredtyper. Modellene forutsetter at man har en 
digital terrengmodell. De vil gi en indikasjon på den mest sannsynlige rekkevidden 
av skred langs et utvalgt terrengprofil. I tillegg må det tas hensyn til lokale 
klimaforhold og foretas et subjektivt skjønn for å vurdere om det er andre spesielle 
forhold som tilsier at skred går kortere eller lengre enn det modellen indikerer. 
 
Vi har gjennomført beregninger av rekkevidden til snøskred ved hjelp av statistiske 
modeller i den aktuelle fjellsiden. Modellen er i hovedsak utviklet for alpine 
terrengformer med store skåler og botner slik vi finner på nordvestlandet. I det 
aktuelle fjellområdet ovenfor Hauso med ruglete terreng ligger forholdene mindre 
til rette for lange utløp, og vi kan derfor ikke uten videre bruke resultatene fra 
modellberegningene (Figur 7). 
 

 

Figur 7. Modellberegninger av utløp for snøskred. Statistisk modell med angivelse 
av normal rekkevidde angitt med rød sirkel (Alfa). Grønn sirkel (Beta) angir et 
referansepunkt der skredbanen blir slakere enn 10º. Resultater for dynamisk modell 
er vist som farget strek som angir forskjellig skredhastighet 

 
4.6 Dynamiske modeller 

De dynamiske modellene er basert på en forståelse av fysiske prosessene som 
inngår i skredforløpet helt fra utløsningspunktet og ned til der skredene stopper.   
I dette prosjektet har vi i liten grad benyttet dynamiske modeller, fordi vi har liten 
erfaring med kalibrering av parametrene som inngår i modellen for denne typen 
terrengforhold. 
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5 Vurdering av skredfare 

5.1 Snøskred  

Snøskred blir i hovedsak utløst fra fjellsiden ovenfor den markerte brattkanten som 
ligger mellom kote 600 og 700. Dette området er skogfritt og flere partier har 
optimale helningsforhold for utløsning av skred. Fjellsiden ligger dessuten østvendt 
med muligheter for avlagring av vindtransportert snø når det snør og blåser fra vest, 
men mindre i le for sørvestlig vind. Terreng- og klimaforholdene ligger derfor til 
rette for hyppig utløsning av snøskred i de aktuelle fjellområdene ovenfor Hauso. 
 
Som vist på Figur 7 viser modellberegningene at de topografiske forholdene 
indikerer at skred kan nå ned til fjorden. Likevel er det flere faktorer som peker i 
retning av at snøskredene blir av begrenset størrelse og utberedelse og går kortere 
enn det modellene angir: 

• Flere forsenkninger og avsatser som ligger mellom topp-platået og 
utløsningsområdene for snøskred vil føre til at store deler av den 
vindtransporterte snøen vil avlagres i forsenkninger og leområder før den 
når fram til de aktuelle utløsningsområdene. 

• Fjellområdet der skred kan bli utløst er ruglete, og dette fører til at det blir 
mange adskilte utløsningsområder med begrenset størrelse. Det trengs også 
mer snø for å jevne ut terrenget for å gi optimale glideplan i snødekket for 
snøskredutløsning 

• Stort energitap når skredmassene treffer utflatningen nedenfor den markerte 
brattkanten. Særlig gjelder dette skredet som følger Hauselvis løp. 

• Tett planteskog med gran vil bremse skredmassene. 
• Lang fjellside (1 km) der skredmasser kan bli gradvis avlagret før de når 

ned til bebyggelsen. 
• Størst fare for snøskred under uvær med mildvær og fuktig snø eller snøbart 

underlag som bremser skredmassene i de nedre delene av fjellsiden. 
• Ingen synlige skader i vegetasjonen etter skred nedenfor kote 400. 
• Bebyggelsen på Hauso er gammel, og det er kun en hendelse der skred har 

nådd øvre del av bebyggelsen. Det omtales bosetning på Hauso tilbake til 
yngre jernalder (550 – 1050 e. Kr), og skrevne kilder for bosetningen finner 
vi tilbake til 1200-tallet. Antakelig er Hauso blant de eldste bosetningene på 
vestsiden av Sørfjorden. 

 
Snøskred kan komme ned mot bebyggelsen langs tre separate baner. Under 
nåværende vegetasjonsforhold vurderer vi det lite sannsynlig at snøskred skal nå 
bebyggelsen. Derimot kan det ikke utelukkes at snøskred kan nå fjorden dersom 
vegetasjonen fjernes helt. 
 
5.2 Vannrelaterte skred 

De klimatiske forholdene ligger til rette for utløsning av vannrelaterte skred langs 
bekkeløp i fjellsidene vest for fjorden, dvs. sørpe-, jord- og flomskred. Kraftig 
regnvær i kombinasjon med sterk snøsmeltning kan føre til høy vannføring med 
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erosjon langs løpene. Materialet (snø eller jord) som følger bekkene vil avlagres når 
terrenget flater ut med muligheter for at løpene blir for grunne og det blir dannet 
nye bekkeløp.  
 
Unntaksvis kan det også bli utløst jordskred i bratte skråninger utenfor de vanlige 
dreneringsløpene, særlig dersom vann kommer på avveie grunnet tette kulverter 
langs grøftesystemet til de mange skogsveiene som går i fjellsiden ovenfor Hauso. 
 
Erfaringsmessig kan også bli utløst skred grunnet avvirkning av skog i bratte 
fjellsider, fordi løsmassedekket mister forankringskreftene fra røtter inntil ny 
vegetasjon er etablert. 
 
Hauselvi er det viktigste dreneringsløpet i fjellsiden ovenfor Hauso, og vi vurderer 
dette løpet til å være mest sannsynlige sted for utløsning av vannrelaterte skred. 
Under befaringen ble det observert spor etter erosjon og mindre flomskred ned til 
kote 300. I overkant av bebyggelsen er det gjort forbygningstekniske tiltak for å 
redusere faren for skred ned mot bebyggelsen. Vi vurderer disse tiltakene til å 
fungere godt, men det forutsettes gjennomføring av regelmessig vedlikehold, særlig 
i etterkant av flomsituasjoner. 
 
Det er stor usikkerhet knyttet til å vurdere utbredelse av flomvann og skredmasser 
nedover i de bebygde områdene. Vi anser det fornuftig å etablere en 
aktsomhetssone på begge sider av Hauselvi ned til fjorden. 
 
5.3 Steinskred 

Brattkanten mellom kote 600 og 700 kan gi opphav til steinskred. Vi kunne ikke 
observere mange og ferske utfall nedover i fjellesiden, og det generelle inntrykket 
at utfallshyppigheten er relativt lav. Likevel har det enkelte steder dannet seg 
mindre urer ved foten av brattkanten som tyder på at stedvis forekommer litt 
hyppigere utfall. Uansett ble det ikke observert skredblokker i nedre deler av 
fjellsiden. Skogen vil også bidra til å begrense rekkevidden. Vi vurderer derfor at 
det er liten sannsynlighet for at steinskred skal nå ned mot bebyggelsen. 
 
5.4 Samlet vurdering av skredfaren 

Med bakgrunn i disse faktorene vurderer vi at det er liten sannsynlighet for at 
snøskred skal nå bebyggelsen under nåværende vegetasjonsforhold. Dersom 
planteskogen tas ut kontrollert mener vi at skredfaren ikke vil økes i vesentlig grad. 
Likevel mener vi det er fornuftig å unngå ny etablering av store offentlige bygg 
eller forsamlingslokaler langs en sone helt ned til fjorden på begge sider av 
Hauselvi og Kvernhusbekken. 
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6 Skogpleie 

Vegetasjonen spiller en viktig rolle for skredfaren i den aktuelle fjellsiden. Særlig 
viktig er planteskogen av gran som vil ha en bremsende effekt på alle typer skred. 
Denne skogen er nå hogstmoden, og det har allerede vært foretatt hogst over relativt 
store arealer. Avvirkningen av skog vil gi muligheter for at skred får lengre 
rekkevidde. For å redusere de negative konsekvensene av denne hogsten bør det 
utarbeides en plan for avvirkning av skog og for planting av ny skog med fokus på 
følgende faktorer: 

• Ved hogst bør det unngås at det genereres lange og brede flater langs 
fallinjen tvers gjennom skogbeltet. 

• Ta ut skog i mindre porsjoner og sørge for rask nyplanting. 
• Nyplanting av robust skog som vokser raskest mulig etter at skogen er 

fjernet. 
 
 
7 Faresoner 

Kart nr. 01 sist i rapporten viser utbredelse av faresoner innenfor det kartlagte 
området nede ved bebyggelsen på Hauso. Faresonen for skred med årlig 
sannsynlighet 1/100 når ikke inn i området. 
 
Etter våre vurderinger tilfredsstiller eksisterende bebyggelse, skolebygningen 
inkludert, kravene til sikkerhet slik de er formulert i Byggteknisk forskrift (TEK10) 
under dagens vegetasjonsforhold. 
 
Usikkerheten knyttet til utbredelsen av skred tilsier likevel at man unngår 
nyetablering av større offentlige bygg eller forsamlingslokaler i en sone langs 
begge sider av Hauselvi og Kvernhusbekken helt ned til fjorden.  
 



 

20111048-01-R

2012-07-11

01

FS

Ullensvang Herad

Hauso

 

UD

FS

1:5 000

Faresoner for skred Utført

Godkjent

Kontrollert

Kart nr.

Dato

Prosjektnr.

¯

0 150 30075 Meters

Tegnforklaring
Kartlagt område

Faresone
Nominell årlig frekvens

>= 1/5000
>= 1/1000



Kontroll- og referanseside/ 
Review and reference page 

Mal rev. dato: 2012-05-30 Skj.nr. 043 

Dokumentinformasjon/Document information 
Dokumenttittel/Document title 
Kartlegging av faresoner for skred 

Dokumentnr./Document No. 
20111048-01-R 

Dokumenttype/Type of document 

 
Rapport/Report 

Distribusjon/Distribution 

 
Begrenset/Limited 

Dato/Date 
10. august 2012 

Rev.nr.&dato/Rev.No.&date 
0   

Oppdragsgiver/Client 
Ullensvang Herad 

Emneord/Keywords 
Faresonekartlegging 

Stedfesting/Geographical information 
Land, fylke/Country, County 

Hordaland 
Havområde/Offshore area 

 
Kommune/Municipality 

Ullensvang 
Feltnavn/Field name 
 

Sted/Location 

Hauso 
Sted/Location 
 

Kartblad/Map 

1315 I Ullensvang 
Felt, blokknr./Field, Block No. 
 

UTM-koordinater/UTM-coordinates 

Sone 32 N6695752 E369951 

Dokumentkontroll/Document control 
 Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001 

Rev./ 
Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision 

Egen-
kontroll/ 

Self review 
av/by: 

Sidemanns- 
kontroll/ 

Colleague 
review 
av/by: 

Uavhengig 
kontroll/ 

Independent 
review 
av/by: 

Tverrfaglig 
kontroll/ 

Inter-
disciplinary 

review 
av/by: 

0 Originaldokument FS  UD      

          

          

          

          

          

          
 

 
Dokument godkjent for utsendelse/ 
Document approved for release 

Dato/Date 

 
10. august 2012 

Sign. Prosjektleder/Project Manager 
 
Frode Sandersen 

 



 

 

 



 

 

 


	Rapport 20111048-01-R
	Disclaimer
	Sammendrag
	Innhold
	1 Innledning
	2 Beskrivelse av terreng- og klimaforhold
	2.1 Terrengforhold
	2.2 Klimatiske forhold

	3 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper i området
	3.1 Generell beskrivelse av relevante skredtyper
	3.2 Skredtyper med størst relevans for Hauso

	4 Metodikk for fastlegging av faresoner
	4.1 Historiske opplysninger
	4.2 Spor i terrenget
	4.3 Tolkning av gamle terrengformer
	4.4 Terrengforhold som påvirker størrelsen og utbredelsen av skred
	4.5 Statistiske modeller
	4.6 Dynamiske modeller

	5 Vurdering av skredfare
	5.1 Snøskred 
	5.2 Vannrelaterte skred
	5.3 Steinskred
	5.4 Samlet vurdering av skredfaren

	6 Skogpleie
	7 Faresoner
	Faresonekart
	Kontroll- og referanseside

