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Sammendrag 

På oppdrag fra Ullensvang herad har NGI vurdert faren for skred mot ny idrettshall og 
skole på Aga, nord for Syreflot boligfelt. 
 
NGI ved Ulrik Domaas og Frode Sandersen har gjennomført detaljert befaring på 
stedet 8. februar 2018. Rapporten har også benyttet grunnlagsdata (klimadata og 
modellkjøringer) fra prosjekt for NVE med kartlegging av faresoner for utvalgte 
lokaliteter i Ullensvang kommune med endelig leveranse 19. mars 2018. I tillegg har 
vi benyttet observasjoner gjort under befaringen særlig med tanke på spor etter 
tidligere skredaktivitet. 
 
Snøskred fra den den høye fjellsida ovenfor området vurderes å stoppe før de når ned 
til det planlagte utbyggingsområdet. Mindre utfall av stein, snø og is fra nedre 
skrentparti like i overkant av idrettsbanen og en lokal bekk kan forekomme, men vil 
ikke påvirke de planlagte utbyggingsområdene. 
 
Vurderingene er gjort ut fra dagens vegetasjons- og klimaforhold. Fjerning av skogen i 
vesentlig omfang kan føre til at skredfaren øker, og det må derfor iverksettes tiltak som 
hindrer snauhogst over store arealer.  
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1 Innledning 

På oppdrag fra Ullensvang herad har NGI gjennomført en detaljert vurdering av 
skredfaren mot planlagt utbyggingsområde for ny idrettshall og skole på Aga (Figur 1). 
 

 
Figur 1 Oversiktskart med utbyggingsområdet merket med rød ring 

Bakgrunnen for henvendelsen er at det planlegges å bygge ny idrettshall og skole nede 
ved idrettsanlegget på Aga (Syreflot), og foreløpige vurderinger gjort av NGI indikerer 
at deler av området kan være utsatt for skred med nominell årlig sannsynlighet større 
enn 1/5000. Skolen og idrettsbygget som faller inn under sikkerhetsklasse S3 (jfr. krav 
i TEK 17) har derfor ikke tilfredsstillende sikkerhet i forhold til dette kravet. Ullensvang 
ønsket derfor en mer detaljert kartlegging for å vurdere skredfaren med større grad av 
nøyaktighet basert på mer inngående befaring av fjellsida ovenfor utbyggingsområdet. 
 
Ulrik Domaas og Frode Sandersen fra NGI gjennomført en befaring på stedet 8. februar 
2018 med særlig vekt på å observere skogen og eventuelle spor etter skred. 
 
NGI har benyttet grunnlagsdata fra rapporten som er utarbeidet for NVE for utvalgte 
områder i Ullensvang med foreløpig utgave ferdigstilt i november 2017. 
 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klima-
endringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i tilgrensende områder til 
kartleggingsområdet, for eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, 
kan endre forutsetningene for vurderingene. 
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Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i 
tillegg til kvantitative beregningsmetoder og kan generelt ikke oppfattes som endelige, 
men kan bli endret i lys av nye opplysninger og kunnskap. 
 

2 Bakgrunn 

2.1 Historiske data 

Det er en rekke registeringer på skrednett.no fra Aga-området. Noen av hendelsene er 
uklare og ikke mulig å stedfeste sikkert. NGI har også mottatt detaljert historisk 
informasjon fra Lars A. Aga og snakket med han på telefon for å verifisere hendelsene. 
Listen under omtaler de historiske hendelsene som er tilstrekkelig sikre til å benyttes i 
farevurderingen (hendelsene omtalt fra nord og sørover): 

• Nord for Aganeset:  
o Det skal ha gått sørpeskred i Hankaskorbekken til sjøen i 1928.  
o Stort flomskred med enorme skader til sjøen i Vikane 26.11.1940.  
o Det skal også ha gått store skred (snøskred?) ved Hankaskorbekken i 

1743.  
• Agatunet nord:  

o I 1743 gikk det sørpeskred i Storbekken som tok 5 kvernhus, 1 smie og 
2 naust. Også skader opp til Aganeset og nord for dette da.  

o Dagmar 26.12.2011 førte også vann og skredmasser til sjøen ved 
bekken nord for Agatunet. 

• Agatunet sør:  
o Det gikk et stort flomskred 06.11.1992 som gikk til sjøen. Dette skal ha 

tatt eldhus, hønsehus, lagerhus, naust og båt. Skredet tok også deler av 
en løe og stall, ødela 700 frukttrær, veier, vanningsanlegg mm. Ingen 
personskade. Skal også ha gått lignende skred i 1742, 1745 og 1900, 
samt mindre skred i 1820 og 1940. 

o Under Dagmar 26.12.2011 gikk det igjen skred og vann inn i området, 
men mindre og kortere enn 1992. Kartdokumentasjon mottatt fra 
kommunen viser utbredelsen. 

o Et stort vått snøskred 26.04.1995 fra Solnuten og Todalen gikk langt 
ned i bebygd område, men gjorde ikke skade på hus eller mennesker. 
Skredet stoppet 50 m fra nytt bolighus, var opp til 400 m bredt og 
stedvis svært tykt. Det skal også ha gått et skred med lengre utløp her 
noen hundre år tidligere.  

o På 1960-tallet skal snøskyen fra tørre snøskred ha nådd sjøen flere 
ganger uten å ha først til skade. Noe uklart hvor dette har skjedd. 

• Nyeslåtten-Svorteskred:  
o Dette er noe høyere opp mot fjellene og det skal ha gått hyppigere skred 

som bl.a. har gjort skade på utmark og veier. 
• Syreflot:  
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o Saga på Syreflot ble skylt på sjøen i flomskred 26.11.1940. Denne saga 
har antagelig ligget nederst i Syro ved fjorden. 

 
Det er ingen opplysninger om skredhendelser mot området der ny idrettshall og 
skole er planlagt. De mange hendelsene med snøskred og flomskred viser at den 
østvendte fjellside ovenfor Aga ligger klimatisk og topografisk til rette for store 
skred. 

 

2.2 Topografi, geologi og vegetasjon 

Utbyggingsområdet ligger ca. 55 moh.  Ovenfor utbyggingsområdet ligger det en ca. 50 
m brattkant. Ovenfor denne flater terrenget ut med flere daldrag og rygger som går nord-
sør. Deler av dette flatere partiet som har en bredde på ca. 600 m er dekket med tett 
granskog. Deretter blir det gradvis brattere og skogen blir tynnere opp mot snaufjellet. 
Skoggrensen ligger rundt kote 500. Terrenget flater igjen ut opp mot toppen av fjellsida 
som ligger på kote 1435. Figur 2 viser et lengdeprofil av fjellsida, og Figur 3 et 
oversiktsbilde. 
 

 
Figur 2 Lengdeprofil av fjellsida. Blå pil angir utbyggingsområdet. 
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Figur 3 Skråbilde fra norgei3d.no. Rød ring angir utbyggingsområdet og rød stiplet linje 
terrenget som påvirker skredfaren 

  
 
Fjellsida er østvendt og har flere skåler som kan samle mye snø med vind fra vest. 
Helningen på fjellsida er i øvre deler mer enn bratt nok (>30⁰) til at de fleste skred kan 
bli utløst, herunder snøskred, flomskred, sørpeskred og steinsprang (Figur 4). 
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Figur 4 Helningskart. De blå prikkede linjene antyder mulige bruddkanter for store snøskred 
som har retning mot idrettsbanen. Befaringsruta er vist med rød strek. 

Det renner to store bekker nedover fjellsida som møtes like ovenfor idrettsbanen. Disse 
bekkene har store nedbørfelt (begge på rundt 2,3 km2) og kan bli flomstore, særlig under 
vårflommen og på høsten ved store nedbørmengder. 
 
NGUs berggrunnskart viser at området består av kvartsitt og glimmergneis.  Ved toppen 
av Solnuten og Vardanuten er det gabbro. Figur 5 viser NGUs detaljerte løsmassekart 
hvor det fremgår at det er skredavsetninger på Aga. Tegnforklaring til kartet er vist i 
Figur 6. Det er snø- og jordskredavsetninger, usammenhengende eller tynt dekke i 
tilknytning til bekkeløpene rundt og ovenfor utbyggingsområdet. For øvrig er det 
morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke. Mesteparten av 
skredavsetningene stammer fra avsmeltningsperioden like etter siste istid. 
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Figur 5 Detaljert løsmassekart fra NGU. Rød og lilla farger angir snø- og jordskredavsetninger, 
grønt er morenedekke. Marine avsetninger har blå farge. 

  

2.3 Klima 

Ullensvang kommune ligger i et maritimt klima med milde vintre. Figur 7 og 8 viser at 
middel månedstemperatur er rett under 0 °C i januar og februar, og det er store 
nedbørmengder. Kommunen ligger i ett av de mest nedbørrike områdene på vestkysten 
av Sør-Norge. Årsnedbør rundt 2200 mm er observert i 50070 Kvamsøy vest for 
Ullensvang, med noe lavere verdier mellom 1300 og 1500 mm øst for Folgefonna 
(Eidfjord – Bu, Ullensvang Forsøksgard og Kinsarvik), se tabell 1. De mest nedbørrike 
månedene er fra september til januar, mens de tørreste månedene er april og mai. 
 
Figur 9 og 10 (venstre) viser at dominerende nedbørførende vindretninger ved 
Folgefonna er vestlig vind. Det bemerkes at figuren kun er basert på data etter 2015. 
Vindrosene til høyre er for Ullensvang forsøksgård og viser at dominerende 
nedbørsførende vindretning er øst og sør-sørvest for døgnverdier større enn 15 mm. For 
vinternedbør dominerer østlig vind (Figur 9 og 10 høyre). Denne stasjonen er sterkt 
påvirket av lokale terrengforhold 
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Figur 6 Månedlig middeltemperatur gjennom året i Ullensvang 
 
 

 
Figur 7 Nedbørnormaler for utvalgte stasjoner 
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Tabell 1: Normaler og ekstremer for temperatur, nedbør og snøhøyde. Normaler for de meteorologiske stasjonene er 
beregnet over perioden 1961 - 1990. (Kilde: eklima.no). 

Stasj. 
Id 

Stasjonsnavn 
 

Årsmidd
el-temp 

°C 

Års-
nedbør 
(mm) 

Maks obs. døgn- 
nedbør (mm) 

Maks obs. 
snøhøyde 

(cm) 
49490 Ullensvang 

forsøksgard 
6,8 1350 146,1 

(27.12.2011) 
67 (21.01.1986) 

49550 Kinsarvik  1302   

49580 Eidfjord - Bu 6,2 1570 147,5 
(01.01.1984) 

98 (21.01.1981) 

50070 Kvamsøy  2230 104,9 
(14.09.2005) 

 

49087* Folgefonna 
Skisenter 

0.2* 1772* 83,0 
*(23.10.2015) 

424* 
(28.03.2016) 

*Data kun fra 01.10.2015 – 01.10.2017 

 

 
Figur 8 Prosentvis fordeling av vindretninger ved nedbørshendelser (døgnnedbør > 15 mm) for 
49085 Folgefonna skisenter (venstre) og 49490 Ullensvang forsøksgard (høyre). 
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Figur 9 Prosentvis fordeling av vindretning ved nedbør som snø (nedbør > 5 mm + 
lufttemperatur < 1 °C) for 49085 Folgefonna skisenter (venstre) og 49490 Ullensvang 
forsøksgard (høyre). 

 

2.4 Observasjoner fra befaring 

Befaringsruta er vist Figur 4. Hovedformålet med befaringen var å observere spor etter 
snøskred i vegetasjonen og i hvilken grad bekkeløpene viset tegn på materialtransport i 
området fra foten av den bratte fjellsida og ned mot idrettsbanen. I tillegg ble det gjort 
observasjoner av den lokale brattkanten like i overkant av idrettsbanen. Figur 11-16 viser 
foto tatt under befaringen. 
 
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 (Figur 11). 

• Et bekkeløp som kommer ned nord på idrettsbanen kan bli flomstor og føre til 
utfall av isblokker ved omslag til mildvær etter kuldeperioder (Figur 12). 

• Den lokale brattkanten like i overkant av idrettsbanen kan gi opphav til mindre 
utglidninger av stein, is og snø (Figur 13). 

• De to store bekkeløpene som renner ned fra toppen av fjellsida viset ikke tegn 
etter stor massetransport på det over 500 m brede og relativt flate partiet ovenfor 
idrettsbanen (Figur 14). 

• Det kommer ned en markert snøskredbane fra den bratte skråningen øverst i 
fjellsida med tydelige skader etter fersk skredaktivitet, rundt 10-20 år gammelt 
(Figur 15). 
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• Nedenfor den skredskadete skogen i foten av den bratte fjellsida står det voksen 
granskog med alder 50-100 år uten spor etter skredaktivitet (Figur 16). 

• 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. 

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

 

 
Figur 10 Den store bekken (Syro) er sikret med en rundt 5 m  
høy erosjonssikret kant mot idrettsbanen.  
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Figur 11 Et bekkeløp kommer ned i nordenden av idrettsbanen  
og kan skape problemer med iskjøving helt lokalt. 
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Figur 12 Brattkanten rett i overkant av idrettsbanen består av svaberg med
muligheter for utfall av snø, stein og is.

Figur 13 Bekkeløpet nedenfor den bratte fjellsida går med slakt fall
og uten tegn på massetransport ned mot idrettsbanen.
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Figur 14 Snøskredbane som vises tydelig i skogen som kommer ned fra den
øvre og bratte fjellsida

Figur 15Markert overgang mellom skredskadet skog til venstre og den gamle
skogen nedenfor uten spor etter skredtil høyre i bildet.
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2.5 Modellkjøring 

Vi har simulert utbredelsen av snøskred som løsner øverst i den bratte fjellsida ved hjelp 
av programmet Ramms som er utviklet i Sveits og som NGI har kalibrert for norske 
forhold (Figur 17). Detaljert informasjon om modellbruken er arkivert på NGI og kan 
oversendes ved behov.  
 

 
Figur 16 Simulering av snøskred med Ramms 

Vi har ikke tatt hensyn til skogen nederst i fjellsiden i simuleringen, og befaringen viser 
at denne skogen står så tett at den vil ha en bremsende effekt på snøskred. Vi vurderer 
derfor at simuleringen representerer utbredelsen av snøskred med årlig sannsynlighet 
1/5000. 
 
  

3 Skredfarevurdering 

Snøskred vurderes å være dimensjonerende skredtype i fjellsida. Steinsprang fra øvre 
fjellparti vurderes ikke å utgjøre fare for utbyggingsområdet. I tillegg kan de store 
bekkeløpene som drenere fjellsida gå flomstore og bli materialførende. Den lokale 
brattkanten rett i overkant av idrettsbanen kan gi opphav til mindre utglidninger av stein, 
snø og is.  
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Den nye idrettshallen og skolen er planlagt i god avstand til den lokale brattkanten (Figur 
18). 
 

 
Figur 17 Plankart over utbygging ny idrettshall og skole på Aga 

 

3.1 Snøskred 

Terrenget og klima ligger til rette for utløsning av store snøskred fra den øvre fjellsida. 
Snøskred som blir utløst fra den store skålen helt opp mot toppen vil for det aller meste 
stanse opp i skålen, men under helt spesielle snøforhold kan snøskred gå ut av skålen og 
fortsette videre nedover. Snøskred kan også bli utløst fra et skålformet parti under en 
brattkant rundt kote 800. Basert på observerte skader i vegetasjonen vurderer vi at store 
snøskred som når ned til der terrenget flater ut ved kote 225 omtrent hvert 10. år. 
Snøskred med rekkevidde inn i skogen vurderes å ha årlig sannsynlighet på mindre enn 
1/100. Den storvokste og tette granskogen vil ha en bremsende effekt på skredmassene, 
og snøskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 vil kunne nå 100 m inn i skogen, mens 
skred med årlig sannsynlighet 1/5000 kan trenge rundt 250 m inn i skogen. Vi vurderer 
at den årlige sannsynligheten for at snøskred skal nå området for ny idrettshall og skole 
er mindre enn 1/5000. 
 
Tørre snøskred kan generere en snøsky som har lengre rekkevidde enn de faste 
skredmassene. Skogen vil ha en bremsende effekt også på snøskya, og eventuelle rester 
av snøskya som når ned mot idrettsbanen vil uansett ikke være   farlig hverken for 
bygninger eller personer som oppholder seg utendørs. 

N 

Skole 

Idretts
-hall 
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3.2 Flom i Syro 

De to store bekkeløpene som har samløp nordvest for idrettsbanen kan gå flomstore og 
bli materialførende (Figur 19). Vi vurderer at motfyllingen i svingen på bekkeløpet der 
denne kommer ned ved idrettsbanen er høy nok til å hindre flomvann å renne ut av løpet. 
Det er mulig at det kan oppstå en vannsky som berører den nordligste delen av 
idrettsbanen, men utbyggingsområdet ligger utenfor påvirkningsområdet. Fyllingen er 
erosjonssikret og vil hindre at fyllingen undergraves. Vi forutsetter at det foretas 
inspeksjon av fyllingen etter større flommer for å vurdere eventuelle behov for 
vedlikehold. 

 
Figur 18 3D kart av fjellsida som viser de to bekkeløpene med blått, og terreng brattere enn 30 
grader med rød skravur. De grønne strekene angir observerte skred i fjellsida. 
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3.3 Iskjøving i liten bekk 

Den lille bekken som renner ned på nordenden av idrettsbanen kan bli flomstor og gi 
opphav til iskjøving ved omslag til mildvær etter kuldeperioder. Disse vil ikke berøre 
det planlagte utbyggingsområde. 
 

3.4 Utfall av stein, snø og is fra lokal brattkant 

Mindre utfall kan forekomme fra brattkanten, men pga. lav fallhøyde vil eventuelle utfall 
stanse helt inntil foten av brattkanten. Slike utfall vil ikke berøre det planlagte 
utbyggingsområdet. 
 

3.5 Faresoner 

NGI vurderer at det undersøkte planområdet, dvs. skole og idrettshall (Figur 18) ligger 
utenfor rekkevidden til skred, og vi har derfor ikke avmerket noen faresoner på kart. 
 

4 Konklusjon 

Den nye idrettshallen og skolen er vurdert å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til 
krav for sikkerhetsklasse S3 beskrevet i TEK 17. 
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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