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Innledning

NGI er anmodet om å utarbeide faresoner for skred i henhold til krav beskrevet i TEK
17 for planområdet Skotamyri-Aga(Figur 1).

Figur 1 Oversiktskart som viser planområdet

Området var inkludert i faresonekartlegging for utvalgte områder innenfor Ullensvang
herad ferdigstilt i 2018 i regi av NVE utført av NGI.
(http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_04.pdf). Deler av
det aktuelle området ble den gang plassert innenfor faresonen for skred med årlig
sannsynlighet 1/5000 som er minstekravet til sikkerhet for bygninger tilhørende
sikkerhetsklasse S3 (TEK 17), se Figur 2.

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_04.pdf
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Figur 2 Faresonekart fra kartleggingen utført av NVE 2017 og 2018. Gul sone: 1/5000, oransje 
sone: 1/1000 og brun sone: 1/100. Planområdet er vist med blå linje. 
(https://temakart.nve.no/link/?link=faresoner&layer=5&field=fylkeNavn&value=Ullensvang%
20herad&buffer=10000) 

 
NGI gjennomførte etter dette en mer detaljert vurdering av skredfaren for et planlagt 
ny idrettshall og skole (NGI rapport 20180140-01-R datert 2018-07-09). Det ble da 
gjennomført en omfattende befaring av fjellsiden ovenfor planområdet for å observere 
spor etter tidligere skred og for å vurdere hvordan lokale terrengformasjoner kunne 
påvirke skredutbredelsen. Konklusjonen i denne rapporten var at idrettshallen og 

https://temakart.nve.no/link/?link=faresoner&layer=5&field=fylkeNavn&value=Ullensvang%20herad&buffer=10000
https://temakart.nve.no/link/?link=faresoner&layer=5&field=fylkeNavn&value=Ullensvang%20herad&buffer=10000
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skolen hadde tilfredsstillende sikkerhet i forhold til krav for sikkerhetsklasse S3, dvs.
at årlig sannsynlighet for skred er lavere enn 1/5000.

Det foreliggende notat er utarbeidet på grunnlag av tidligere rapporter og befaringer i
området.

Vurderingene omfatter alle typer skred, men vi har ikke vurdert faren for flom fra
Syro. Vi har tatt utgangspunkt i dagens terreng- og vegetasjonsforhold.

Faresonekart

I forbindelse med vurderingen av skredfare for ny idrettshall og skole i 2018 ble fjellsida
ovenfor planområdet kartlagt i detalj. Følgende hovedfunn ble gjort:

• Det store bekkeløpet (Syro) som kommer ned nord for idrettsbanen fra toppen
av fjellsida kan gå flomstor og føre med seg løsmasser. Idrettsbanen ligger på en
rundt 5 m høy fylling med erosjonssikring.

• Et bekkeløp som kommer ned nord på idrettsbanen kan bli flomstor og føre til
utfall av isblokker ved omslag til mildvær etter kuldeperioder.

• Den lokale brattkanten like i overkant av idrettsbanen kan gi opphav til mindre
utglidninger av stein, is og snø.

• De to store bekkeløpene som renner ned fra toppen av fjellsida viste ikke spor til
stor massetransport på det over 500 m brede og relativt flate partiet ovenfor
idrettsbanen.

• Det kommer ned en markert snøskredbane fra den bratte skråningen øverst i
fjellsida med tydelige skader etter fersk skredaktivitet, rundt 10-20 år gammelt.

• Nedenfor den skredskadete skogen i foten av den bratte fjellsida står det voksen
granskog med alder 50-100 år uten spor etter skredaktivitet. Det ble heller ikke
sett skader inn i skogen etter skredvind.

• Den 600 m brede utflatingen mellom den øvre og bratte fjellsiden øverst og
idrettsbanen består av flere mindre rygger og forsenkninger og er dekket av til
dels tett og gammel granskog. Ryggene står på skrå i forhold til skredretningen
med en SV-NØ strøk-retning og vil virke bremsende på snøskred (Ref:
Skyggerelieffkart fra Kartverket (https://hoydedata.no/LaserInnsyn/. Ullensvang
2011).

• Det ble ikke observert spor etter tidligere jord-og flomskred nede på utflatingen.

På bakgrunn av disse observasjonene og tidligere skredhendelser i området rundt Aga
vil vi konkludere med at skred fra den store og høye fjellsida over skoggrensen ikke kan
nå fram til planområdet. Det er således kun mindre skred som kan løsne i lave brattkanter
nede i planområdet som er potensielle fareområder.

Brattkanten like i overkant av idrettsbanen kan gi opphav til mindre utglidninger av snø,
is og stein. Skredmassene vil ikke oppnå stor hastighet og vil stanse raskt opp på
utflatingen nede ved idrettsbanen. Det ligger også en brattkant i tilknytning til Syrosom
kan gi opphav til steinsprang, men utfallene vil gå ned i bekkeløpet.

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
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Det ligger noen mindre brattkanter i området nedenfor idrettsbanen, men disse virker 
stabile og det er ikke spor etter tidligere utfall fra disse. Vi vurderer derfor disse til å 
være stabile, og den årlige sannsynligheten for utfall er mindre enn 1/5000. 
Faresonekartet er vist på Kart 01 sist i notatet. 
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