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 Bakgrunn 

På oppdrag fra NVE har NGI beregnet en foreløpig aktsomhetssone for flodbølger i 
Sørfjorden, Ullensvang.  Området er nå under kartlegging av NGU med tanke på ustabile 
fjellsider, og det forventes at når dette arbeidet er sluttført vil det gjennomføres 
beregninger av detaljerte faresoner for flodbølger.  
 
NVE og NGU har vurdert at det er de to fjellpartiene Træstane og Deildo som skal legges 
til grunn for beregning av aktsomhetssone flodbølger. NGU har beregnet et mulig 
volumintervall for disse potensielle skredene, og sammen med NVE er det bestemt at 
det skal brukes de midlere verdiene på volumene i NGIs beregninger.  
 
Videre så skal aktsomhetssonen være knyttet til en nominell årlig sannsynlighet på 
1/5000 (sikkerhetsklasse S3). Sonen skal ikke være et verst tenkelig scenario, det kan 
m.a.o. tenkes scenarioer med høyere oppskylling. Siden dette skal være en aktsomhets-
sone er parametervalgene i beregningene likevel valgt slik at sonen er noe konservativ. 
Så langt gir dette alle momentene som er førende for valg av parametere i NGIs 
beregninger.   
 
NGUs beregnede volum og vurdering av utløsningssannsynlighet er beskrevet i Tabell 
1. Se også Figur 1 (øverst) for romlig volumfordeling.    
 
Tabell 1: Beregnet volum og sannsynlighet for utløsning for Træstane og Deildo. 

Skred Volum [mill. m3] Største årlige sannsynlighet 
Træstane 36 ~ 1/1000 
Deildo 47 ~ 1/5000 
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 Modellering 

Basert på NGIs erfaringer er det et begrenset antall parametere som er dominerende for 
hvor høy en flodbølge fra et fjellskred som går ned i en fjord kan bli. For å bestemme 
verdien på disse følger vi samme prosedyre som tidligere anvendt i NGIs flodbølge-
prosjekter for NVE, se for eksempel NGI (2021), NGI (2022). Denne metodikken 
beregner faresoner basert på en probabilistisk tilnærming (metodikken kalles 
"probabilistic tsunami hazard assessment", PTHA). Denne metodikken inkluderer 
variasjon blant annet over de tre viktigste skredparameterne og tilhørende sann-
synligheter for: 1) hvor langt og 2) hvor fort skredet går under vann, samt 3) hvor stort 
frontareal skredet har (det vil si hvor stort tverrsnittet skredet har mens det beveger seg 
i vann). Punkt 1) bestemmes av statistikk og vurderinger av terreng, mens 2) og 3) 
bestemmes ved hjelp av et stort antall modelleringer av selve skredet for å finne 
variasjonen av disse. I tillegg til dette så brukes det også ekspertvurderinger på valg av 
både parameterverdier og tilhørende sannsynligheter. En enkel realisering av skred-
modellering er vist i Figur 1 (nederst).   
 
Volumene for Træstane og Deildo er store, og så store volumer vil naturlig nok gi lange 
utløp hvis terrenget tillater det. Siden disse skredene vil gå ned langs sidene i en smal 
fjord, vil alle realiseringer av skredet stoppe mot terrenget på motsatt side av fjorden på 
tilnærmet samme sted. Variasjonen i hastighet på skredet blir også som følge av dette 
mindre. Dette betyr at usikkerheten i både utløp og hastighet er redusert. 
 
Den siste parameteren vi må bestemme er størrelsen på frontarealet. Ut fra slik vi 
tidligere har vurdert dette (NGI, 2022), så har vi her valgt et frontareal som er noe over 
midlere verdi funnet fra en serie av modelleringer. Siden sannsynligheten for Træstane 
er på ca. 1/1000 og at aktsomhetssonen skal være knyttet til sannsynlighet ca. 1/5000, 
bruker vi erfaringer fra PTHA metodikken for å velge et frontareal som gir en samlet 
sannsynlighet tilsvarende ca. 1/5000. Til tross for at dette gir et økt frontareal og dermed 
også høyere bølger fra Træstane, så viser beregningene at det likevel er bølgene fra 
Deildo som dominerer i hele Sørfjorden.  
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Figur 1: Ustabile volumer ved Træstane til venstre og Deildo til høyre (øverst) og eksempel på 
simulering av begge skredene vist som maksimal skredtykkelse under utløp (nederst).  
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 Aktsomhetssone 

Beregnet aktsomhetssone er vist i Figur 2. Aktsomhetssonen er angitt for Sørfjorden fra 
Odda i sør til ca. 5 km nord for Kinsarvik. Oppskyllingshøyden i aktsomhetssonen avtar 
fra ca. 30 m 5 km sør for skredområdene til ca. 10-15 m ved Tyssedal. Fra Tyssedal og 
sørover forsterkes flodbølgen igjen som følge av grunnere og smalnende fjord. Oppskyl-
lingshøyden i aktsomhetssonen når således opp mot 25-30 m i Odda og områdene 
utenfor. Nordover fra skredområdene avtar oppskyllingshøyden i aktsomhetssonen 
tilsvarende som mot sør. Nordover blir bølgene forsterket inn mot Kinsarvik (som følge 
av samme effekter som inn mot Odda) hvor oppskyllingshøyden når opp til ca. 15-30 m.  
 

    
Figur 2: Foreløpig aktsomhetssone (venstre) med utsnitt ved Eitrheimsneset og Odda (høyre) 
for flodbølger med nominell årlig sannsynlighet 1/5000; alt basert på mulige skred fra fjell-
partiene Træstane og Deildo. 
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Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål 
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Neither the confidentiality nor the integrity of this document 
can be guaranteed following electronic transmission. The 
addressee should consider this risk and take full responsibility 
for use of this document. 
 
This document shall not be used in parts, or for other purposes 
than the document was prepared for. The document shall not 
be copied, in parts or in whole, or be given to a third party 
without the owner’s consent. No changes to the document 
shall be made without consent from NGI. 

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 datterselskap 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 laboratory in Oslo, branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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